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ABSTRACT 
  

The objectives of this research was to assessment the educational management  of  higher 
education of the Institute of Physical Education, school year 1996-2010  based on systematic and 
collaboration evaluation which composed of  context, input, process, product, and impact.        
The research instruments and techniques of this study were in-depth interview, checklist , analysis 
of the document, closed and open-ended questionnaire, and focus group. Quantitative data were 
analyzed by using descriptive statistics, while qualitative data were analyzed by using content 
analysis. 

The salient points as the following: 
Firstly, on  the context; the philosophy, vision, mission, goals and plans are based on   

The Physical Education Act 1995, Higher Education Development Plan No. 10, National 
Educational Standards, Standards for Higher Education, National Sports Development Plan, and 
Thai Higher National Qualifications Framework (TQF). Second, on input; there are some issues, 
especially the number of students which the institute have to find ways and solutions according to 
the values of existing resources, on the other hands, found that there are readiness and sound 
management. Third,  on process; all issues are ready and manageable. Fourth,  on  product; 
administrator and stakeholders have to concerns on the issue regarding to the number of last year 
senior students in order to solve the problem, rapidly based on the undergraduates quality.  Lastly, 
on impact; some positive impacts were taken such as on the well-known and recognized of 
physical education, academic services, sports, arts and culture preservation and Thai folk games 
and sports. On the other hands, some negative impacts occurred such as the complexity  of 
administrative planning in organization and personnel missing understanding on regulations 
which affecting directly to members. 
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 คุณงามความดีท่ีเกิดจากผลการวิจยัน้ี ขอกราบบูชาพระคุณทุกท่านทั้งท่ีไดก้ล่าวนามมาทั้งหมด 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การเปล่ียนแปลงดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนความกา้วหนา้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดส่้งผลกระทบต่อสังคม ซ่ึงรวมถึงองค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ
หรือเอกชน ซ่ึงเป็นองคก์ารในระบบเปิดท่ีจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มต่างก็เผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงและการแข่งขนัเพ่ือการดาํรงอยูข่ององคก์าร จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาองคก์ารในเชิง
รุกและปรับบทบาท ภารกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารองคก์ารและวิธีการปฏิบติังาน เพ่ือท่ีจะรองรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว และต่อเน่ือง 
 การศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาศกัยภาพของคน เพราะการจดัการศึกษาเป็น
ปัจจัยหลกัในการสร้างและพฒันาความรู้ ความคิดและคุณธรรมของบุคคล เป็นการถ่ายทอด
วฒันธรรมและสร้างภูมิปัญญาให้แก่บุคคล การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะช่วยให้ประชาชนมี
คุณธรรม สามารถดาํรงอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสุข มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในอนาคต 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได ้ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขและมีศกัด์ิศรี สามารถ
พฒันาตนเองและร่วมพฒันาสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, 
2542) 

การดาํเนินงานจดัการศึกษาขององค์การในภาครัฐท่ีมีลกัษณะเปิดซ่ึงถือเป็นองค์การของ
สาธารณะมีมิติหลากหลาย เช่น ดา้นโครงสร้าง ดา้นกระบวนการในการทาํงาน ดา้นวฒันธรรมใน
องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล ดา้นการบริหารจดัการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เป็นตน้ การศึกษาใน
การดาํเนินการตอ้งทาํความเข้าใจและตระหนักถึงมิติเหล่าน้ี นอกจากนั้น การสะท้อนผลการ
ดาํเนินงานจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัการประเมินเพ่ือให้ไดส้ารสนเทศท่ีระบุถึงจุดอ่อนจุดแข็ง และความ
ตอ้งการขององคก์ารท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา (สุวิมล  ว่องวานิช, 2548) บ่งบอกถึงองคก์ารนั้นมีความ 
สามารถในการดาํเนินกิจกรรมขององคก์ารเพ่ือสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดดี้
เพียงใด อีกทั้งนาํไปสู่การประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงานเพ่ือให้เกิดการบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
รวมทั้งทาํใหท้ราบสถานะขององคก์ารวา่อยู ่ณ ท่ีใด เป็นอยา่งไร ใหค้วามสาํคญัทั้งตนเอง คู่แข่งขนั 
สภาวะแวดลอ้ม ท่ีจะนาํไปสู่การบริหารองคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนาํไปสู่การพฒันา
องคก์ารหรือการเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายในองคก์ารไดอ้ยา่งมีทิศทางและเหมาะสม (คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2551) 
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 เพ่ือให้การจดัการศึกษาของประเทศเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีตอ้งการใหก้ารจดัการศึกษามีคุณภาพ เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคกบัทุก
คน มีการกระจายอาํนาจไปสู่ระดบัปฏิบติัการ พร้อมกบัเน้นการตรวจสอบและมีส่วนร่วมจากทุก
องคก์รของสังคม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได ้จาํเป็นจะตอ้งมีการกาํหนดนโยบายและการวางแผน
ทางการศึกษาท่ีถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาทั้งในระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน และ
ระดบัสถานศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบั จะตอ้งเขา้ใจและ
เห็นภาพรวมของการพฒันาการศึกษาทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นดา้นบริบท ปัจจยั กระบวนการ ผลผลิต 
และผลกระทบการศึกษาทุกระดบั และประเภทของการจดัการศึกษาว่าอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ หรือ
ควรปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ขอ้จาํกดัท่ีเป็นอยู่อย่างไรบา้ง อนัจะไดใ้ชเ้ป็นสารสนเทศสําหรับ
เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือพฒันาการจดัการศึกษาท่ีดีและมี
คุณภาพ (วีระยทุธ  ชาตะกาญจน,์ 2552)  

ในการบริหารและการจดัการศึกษา ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นจะตอ้งให้ความสาํคญักบัการบริหาร 
เชิงรุกท่ีเป็นลกัษณะของการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ (strategic management) คาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ไดดี้ท่ีสุด ภายใตส้ถานการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดย Rue & Holland (1989 อา้งถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2551) ไดก้ล่าวถึง  การบริหาร
เชิงยทุธศาสตร์ ว่าเป็นกระบวนการกาํหนดยทุธศาสตร์และการนาํยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั เพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยการ
กาํหนดยทุธศาสตร์ (strategic formulation) ประกอบดว้ย การระบุภารกิจ (mission) และจุดหมาย
เชิงยทุธศาสตร์ (strategic goals) รวมทั้งวิเคราะห์สภาวะเชิงแข่งขนั (competitive analysis) และ
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ารเพ่ือนาํไปสู่การกาํหนดยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนาํ
แนวคิดดา้นการบริหารจดัการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล(good governance) มาใชใ้นการบริหารจดัการ
องคก์ารดา้นการศึกษา ซ่ึง บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ (2546) และเกษม  วฒันชยั (2546) ไดร้ะบุถึงความ 
สาํคญัว่า ธรรมาภิบาลมีข้ึนเพ่ือประกนัว่าในองคก์ารจะไม่มีฉ้อราษฎร์บงัหลวง เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่า ทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ สร้างความมัน่คง ประชาชน
ไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ และมีการประเมินการปฏิบติังาน
อยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีสถาบนัการพลศึกษาไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการ  ธรรมาภิบาล โดย
กาํหนดนโยบายการกาํกบัองคก์ารท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ย  1) นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดี 
ประกอบดว้ย นโยบายดา้นรัฐ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม นโยบายดา้นรับบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
นโยบายดา้นผูป้ฏิบติั นโยบายดา้นองคก์าร  และ  2) แนวทางปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารท่ี
ดีดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสาํหรับองคก์าร
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และบุคลากรทุกคนท่ียดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่กบักฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ อยา่งทัว่ถึง (สถาบนัการ
พลศึกษา, 2551) 
 การบริหารจดัการศึกษาจาํเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีจะสนบัสนุนและขบัเคล่ือนให้องคก์าร
สามารถบรรลุจุดหมายและวิสัยทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงปรัชญา  เวสารัชช์ (2545) ระบุองคป์ระกอบ
สาํคญัของการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ 1) คุณภาพของสถานศึกษา 2) คุณภาพของครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษา 3) การผลิตและพฒันาครู 4) คุณภาพของผูเ้รียนและการสนับสนุนของ
ผูป้กครอง 5) การสนับสนุนจากรัฐ 6) เทคโนโลยีการศึกษา และ 7) สังคมและสภาพแวดลอ้ม 
สําหรับสํานักมาตรฐานอุดมศึกษา (2544) ระบุถึงองค์ประกอบหลักในการดาํเนินงานของ
สถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 1) ปรัชญา วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์แผนการดาํเนินงานของสถาบนั 
2) กระบวนการดาํเนินงานตามหลกัภารกิจไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และ 3) กระบวนการบริหาร ไดแ้ก่ การ
บริหารและการจดัการ การเงินและงบประมาณ และระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ โดยมี
ความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดก้าํหนดองคป์ระกอบการจดั
การศึกษาประกอบดว้ย ระบบการศึกษา แนวทางการจดัการศึกษา ระบบครู คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษา ระบบการประกนัคุณภาพ ทรัพยากรทางการศึกษา และเทคโนโลยทีางการศึกษา โดย
มุ่งหวงัใหเ้กิดการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีเอกภาพ และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย 

สถาบนัอุดมศึกษามีหนา้ท่ีสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผูเ้รียน พร้อมๆ กบัทาํ
หนา้ท่ีรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ สร้างและเผยแพร่ความรู้ ผา่นกระบวนการศึกษาวิจยั ผลท่ีสังคม
ควรไดรั้บจากสถาบนัอุดมศึกษา คือ บณัฑิต ท่ีมีความรู้ สามารถเขา้สู่ชีวิตการทาํงาน เป็นพลเมืองท่ี
ไดรั้บการขดัเกลาทางสังคมและวฒันธรรมมาเป็นอยา่งดี ส่วนความรู้และองคค์วามรู้ท่ีเป็นผลิตผล
จากสถาบนัอุดมศึกษา นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศโดย เฉพาะอยา่งยิ่งทางดา้น
เศรษฐกิจแลว้ ยงัจะตอ้งช่วยนาํพาสังคมไปสู่ความเป็นอารยประเทศอย่างย ัง่ยืนด้วย (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551ข) จุดเนน้การเป็นอุดมศึกษา ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาการ 
อาทิ แนวทางการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ การเฟ้นหานกัศึกษาเชิงรุก และกระบวนการ
ท่ีไดม้าซ่ึงความเป็นเลิศทางการวิจยั ในส่วนของโครงสร้างและการบริหารงานนั้น อุดมศึกษาไดใ้ห้
ความสําคญักบัการทาํงานดว้ยความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริม
ความหลากหลายในมิติต่างๆ รวมไปถึงการปรับปรุงระบบบริหารจดัการท่ีมีความทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีวิวฒันาการดา้นสังคมและความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์สมดัง่เจตนารมณ์ของ
สถาบนัการศึกษา ทั้งการสนับสนุนให้การบริการแก่สังคมในดา้นต่างๆ การสร้างกิจกรรมและ
บรรยากาศของความเป็นอุดมศึกษาเพ่ือเอ้ือต่อการพฒันาบุคลิกภาพและความมัน่คงในตวันกัศึกษา 
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ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและความเขา้ใจท่ีดีแก่นกัศึกษา (คณาจารยจุ์ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั, 
2548) นอกจากนั้น การดาํเนินงานสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเก่ียวกบัการเนน้ความเป็นเลิศขององคก์าร
(excellence organization) จะมุ่งเนน้ผลลพัธ์ของการดาํเนินงานใน 6 ดา้น ไดแ้ก่  1) ผลลพัธ์ดา้นการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 2) ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  3) ผลลพัธ์ดา้นงบประมาณ 
การเงินและตลาด  4) ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้คณาจารย ์และบุคลากร 5) ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผล
ขององคก์าร และ  6) ผลลพัธ์ดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ี การให้ไดผ้ล
ลพัธ์ทั้ง 6 ดา้นน้ี องคก์ารตอ้งมัน่ใจวา่กลยทุธ์มีความสมดุลกนั ไม่มีการเอนเอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง
มากเกินไป และมีความเหมาะสมระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีสาํคญัๆ วตัถุประสงคท์ั้งในระยะส้ัน
และระยะยาว (Baldrige National Quality Program , 2009) 
   เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในระบบการจดัการศึกษามีอย่างต่อเน่ือง ทาํให้การคาดการณ์
แนวโนม้ของการศึกษาไทยในระดบัอุดมศึกษา โดยสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ไดวิ้จยั
ผลกระทบโลกาภิวตัน์ต่อการจดัการศึกษาไทยระดบัอุดมศึกษาใน 5 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2550-2555) 
พบว่า มีประเด็นอนัจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นพ้ืนฐานแนวโนม้อนาคตเพ่ือพฒันาอุดมศึกษาไทย คือ   
1) สถาบนัอุดมศึกษาแสวงหาเอกลกัษณ์ดา้นคุณภาพและความแตกต่าง 2) สถาบนัอุดมศึกษาจะ
เช่ือมโยงในลกัษณะเครือข่าย 3) มีการจดัการศึกษาในลกัษณะเฉพาะทาง 4) มีการมุ่งผลิตผลงานวิจยั 
5) มีการส่ือสารบนเครือข่ายอินเตอร์เนต  6) มีการใชห้ลกัสูตรตน้แบบจากต่างประเทศ  7) สถาบนั 
อุดมศึกษาไทยยงัไม่สามารถขยายการตลาดการศึกษาไปยงัต่างประเทศ 8) สถาบนัอุดมศึกษาท่ีแข่งขนั
ไม่ไดต้อ้งปิดตวัหรือควบรวมกิจการ และ 9) สถาบนัอุดมศึกษาจะมุ่งเชิงพาณิชยม์ากข้ึน สอดคลอ้งกบั
กระบวนทศันใ์หม่ของงานวิชาการในบริบทอุดมศึกษาท่ีเปล่ียนไป (อภิภา  ปรัชญพฤทธ์ิ, 2550) ไดแ้ก่ 
การปฏิวติัเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบเศรษฐกิจโลก กระแสความเคล่ือนไหวในเร่ืองความพร้อม
รับผิด (accountability) ต่อคุณภาพการดาํเนินงาน กระแสโลกาภิวตัน์ กระแสพหุวฒันธรรม และ
ลกัษณะทางประชากรของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนไป ประกอบกบักระแสปฏิรูปการศึกษาไทย ซ่ึงการปฏิรูป
การศึกษารอบแรกมีประเด็นท่ีสาํเร็จหลายเร่ือง อาทิ การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ดว้ย
ความมุ่งหวงัท่ีตอ้งการเห็นการพฒันาครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเร่ืองเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมเพื่อระดมทุกภาคส่วน แต่
การปฏิรูปท่ีผ่านมาก็ยงัปรากฏปัญหาคา้งคาหลายประการ อาทิ เร่ืองคุณภาพ การพฒันาการสอน
ของครูไม่ทนักบัหลกัสูตรท่ีเปล่ียนไปจากหลกัสูตรท่องจาํ มาเป็นคิดวิเคราะห์ ในระดบัอุดมศึกษา 
ผูเ้รียนยงัมุ่งค่านิยมปริญญามากกว่าความรู้ท่ีแทจ้ริง และผูส้าํเร็จการศึกษาขาดจิตสํานึกสาธารณะ 
เป็นตน้ (กวิน  เสือสกุล, 2552) จึงทาํให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในรอบท่ีสองท่ีมีการกาํหนดกรอบ
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การปฏิรูปไว ้8 ประเดน็ คือ 1) การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2) การผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์3) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทางดา้นการศึกษาและการมีส่วนร่วม 4) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
5) การผลิตและพฒันากาํลงัคน 6) การปฏิรูปการเงินเพ่ือการศึกษา 7) การปฏิรูปเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา และ 8) กฎหมายทางดา้นการศึกษา โดยหัวใจของการปฏิรูปการศึกษารอบสองน้ีอยู่ท่ี
เร่ืองคุณภาพ และโอกาสทางการศึกษา (ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์การศึกษา, 2552)  

เม่ือพิจารณากิจกรรมการประเมินยอ่มมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการวิจยัเป็นอย่างมาก ทั้งใน
แง่ความผกูพนัอยา่งลึกซ้ึงท่ีมีต่อระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองมือและการวิเคราะห์ 
ดว้ยเหตุน้ีจึงมองว่าการประเมินเป็นวิทยาศาสตร์ประยกุต ์(Guttentag & Struening, 1975; Riecken & 
Boruch, 1974; Weiss, 1972 อา้งถึงใน ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2550) เป็นการมองว่าการประเมินเป็นการ
วิจยัประยกุต ์รวมทั้ง ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์ (2530) สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2547ก) Weiss (1972) 
และ Rossi & Freeman (1985) ไดเ้รียก กิจกรรมการประเมินโครงการ/แผนงาน/การบริการอ่ืนว่า 
การวิจยัเชิงประเมิน (evaluation research) ถือว่าเป็นการวิจยัเชิงประยุกต์เช่นกนั สอดคลอ้งกบั 
Rossi & Freeman (1985) ท่ีระบุว่า การวิจยัเชิงประเมิน คือ การประยกุตว์ิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์
อยา่งมีระบบ เพ่ือประเมินคุณค่าของ กรอบแนวคิด รูปแบบการดาํเนินงานโครงการ/แผนงาน/การ
บริการอ่ืน และประโยชน์ท่ีไดจ้ากโครงการทางดา้นสังคมท่ีนาํไปแทรกปฏิบติัเพ่ือปรับปรุงความ
เป็นอยูข่องมนุษยใ์หดี้ข้ึน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ การวิจยัเชิงประเมินเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะเบียบ
วิธีทางดา้นสงัคมศาสตร์เพ่ือทาํการตดัสินและปรับปรุง การวางแผน การควบคุมกาํกบั การดาํเนินงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของโครงการ/แผนงาน/การบริการอ่ืน ต่อการพฒันาทางดา้นสุขภาพ 
การศึกษา สังคมสงเคราะห์และงานบริการต่างๆ ท่ีใหแ้ก่มวลมนุษย ์สาํหรับแนวทางการประเมินเชิง
ระบบและรวมพลงัซ่ึงพฒันาโดย วิโรจน์  สารรัตนะ (2551, 2553) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์
รูปแบบการประเมินตามแนวทางการบริหารจดัการเป็นหลกั รูปแบบ CIPP และการประเมินแบบ
รวมพลงั โดยอาศยัมาตรฐานการประเมิน ถือเป็นแนวทางการวิจยัเชิงการประเมินรูปแบบหน่ึงท่ีมี
ความเหมาะสมกบัการประเมินการบริหารจดัการขององคก์ารท่ีสะทอ้นถึงการติดตามและประเมินผล
การดาํเนินงานท่ีนาํไปสู่การพฒันาปรับปรุงซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการประเมินความกา้วหน้า 
(formative evaluation) และในช่วงการติดตามผลความสาํเร็จของการดาํเนินงานซ่ึงนาํไปใชใ้นการ
ตดัสินใจตามแนวคิดการประเมินผลสรุป (summative evaluation)  โดยมีแนวทางการประเมินคือ 
การประเมินบริบท (context evaluation)  การประเมินปัจจยันาํเขา้ (input evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (process evaluation) การประเมินผลผลิต (product evaluation) และการประเมินผลกระทบ 
(impact evaluation) ทั้งน้ี การประยกุต ์  แนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัตามทศันะของ 
วิโรจน์  สารรัตนะ กล่าวคือ การประเมินมีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบการประเมินทั้ง CIPPI ในคร้ัง
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เดียวกนัหรือพร้อมๆ กนั (parallel) โดยมีส่ิงท่ี “จะถูกประเมิน” เกิดข้ึนก่อนแลว้  มีการกระทาํไป
ก่อนหนา้นั้นแลว้ อย่างนอ้ยก็ในช่วงเวลาหน่ึงท่ีเร่ิมปรากฏผลออกมาใหเ้ห็น อาจเป็น 1 ปี 2 ปี 3 ปี 
หรือมากกว่าน้ี แลว้แต่ลกัษณะของโครงการหรือส่ิงท่ีจะถูกประเมินนั้นว่าเร่ิมเกิดปรากฎการณ์ให้
เห็นท่ีสามารถจะทาํการประเมินไดแ้ลว้หรือไม่ ดงันั้น การประเมินบริบท (context) จึงมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้มีขอ้มูลมาตรวจสอบจุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการท่ีกาํหนดไวแ้ต่เดิมนั้นว่ายงัคง
เหมาะสมอยู่หรือไม่ บริบทอาจยงัคงเดิมแต่อาจมีส่ิงแทรกซ้อนบางอย่างมามีผลท่ีจะทาํให้มีการ
เปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการนั้นหรือไม่ หรือบริบทมีการเปล่ียนไป จุดมุ่งหมาย
และทิศทางของโครงการท่ีมีอยู่เดิมควรจะเปล่ียนไปหรือไม่  ในกรณีการประเมินปัจจยัป้อนเขา้ 
(input) ก็เช่นกนั มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดข้อ้มูลมาตรวจสอบทรัพยากรท่ีกาํหนดไวแ้ต่เดิมว่ายงัมี
ความเหมาะสมอยู่หรือไม่ มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดข้ึนท่ีทาํให้จะตอ้งปรับเปล่ียนการใชท้รัพยากรท่ี
กาํหนดไว ้เพ่ิมข้ึนหรือลดลง หรือไม่มีส่ิงแทรกซอ้นใดเกิดข้ึน แต่เน่ืองจากสภาพการณ์เปล่ียนไป 
บริบทเปล่ียนไป จาํเป็นจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนทรัพยากรใหม่หรือไม่ เป็นตน้ ในกรณีการประเมิน
กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) รวมทั้งผลกระทบ (impact) นั้น อาจไม่ใช่เพ่ือการ
ตรวจสอบส่ิงท่ีมีมาก่อนหรือกาํหนดไวก่้อน แต่เป็นการประเมินถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เพียงแต่ว่าส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจริงนั้น บางเร่ืองอาจจะเป็นการสอบถามหรือเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเพราะผ่านช่วงระยะเวลา
ปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ มาช่วงเวลาหน่ึงแลว้ เป็นตน้ ซ่ึง  รัติพร  ภาธรธุวานนท ์(2552)  ไดน้าํแนวทาง 
การประเมินเชิงระบบและรวมพลงัมาประยกุตใ์ช ้ในการประเมินการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของ
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า แนวทางการประเมินเชิง
ระบบและรวมพลงัมีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาประยุกต์ใชใ้นการประเมินองค์การในดา้นการจดั
การศึกษา ทั้งน้ีขอ้ดีท่ีสาํคญัประการหน่ึงของการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลงัคือ ทาํใหม้องเห็น
หน้าท่ีหน่ึงของการประเมิน ไดแ้ก่ การเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการ
บริหารงาน ซ่ึงเป็นประโยชน์สาํคญัยิง่ของการประเมินในการทาํให้การตดัสินใจเกิดข้ึนอยา่งมีเหตุ
มีผล นอกจากนั้น การประเมินยงัขยายขอบเขตไปยงัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงนอกจากความ
เก่ียวขอ้งของผลการประเมินท่ีจะเป็นสารสนเทศให้กบัผูบ้ริหารแลว้ ยงัมีผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ กบัการ
ประเมินซ่ึงกมี็ความสาํคญัเช่นเดียวกนั 

สถาบนัการพลศึกษาจดัเป็นสถาบนัระดบัอุดมศึกษาท่ีเปล่ียนสถานะจากวิทยาลยัพลศึกษา 
ตามพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา พ.ศ. 2548 เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2548โดยมีหนา้ท่ีในดา้น
การจดัการศึกษาทั้งในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบดว้ย 
17 วิทยาเขต และ 11 โรงเรียนกีฬา โดยในระดบัปริญญาตรีมีการจดัการศึกษา 12 สาขาวิชาใน 3  คณะ 
ไดแ้ก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และศิลปศาสตร์ มีภารกิจในการผลิต
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และพฒันาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นนัทนาการ 
และบุคลากรในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง การวิจยั ให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชน การใช้และ
พฒันาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ทอ้งถ่ิน ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษา
สาํหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางกีฬา นนัทนาการ และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
รวมถึงการทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้น และกีฬาไทย ปัจจุบนัมีคณาจารย ์จาํนวน 
816 คน และนกัศึกษา จาํนวน 12,371 คน โดยมีการผลิตบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแลว้ จาํนวน 
2,258 คน (สถาบนัการพลศึกษา, 2552)  

จากสภาพการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีกล่าวในตอนตน้ สถาบนัการพลศึกษาไดรั้บผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม อาทิ การปรับตวัใหสู่้ในยุคปฏิรูประบบบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ โดย
การปรับองคก์าร วิธีการปฏิบติังานเพื่อให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงข้ึน 
การปรับแนวทางการบริหารเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ การคิดคน้นวตักรรมทางดา้นการ
เรียนการสอนและการวิจยัใหม่ๆ โดยเฉพาะในสาขาเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง สถาบนั
จาํเป็นตอ้งตรวจสอบสถานการณ์ดาํเนินงานอยูต่ลอดเวลา เพ่ือเสริมจุดเด่น ขจดัจุดดอ้ย เสริมสร้าง
ความเขม้แข็งขององค์การ ในการท่ีจะนาํไปสู่การแข่งขนัเพ่ือการอยู่รอดและความเป็นเลิศของ
องคก์ารในระยะยาวต่อไป 

ดว้ยเหตุท่ีสถาบนัการพลศึกษา จาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัในดา้นต่างๆ ประกอบกบั สถาบนัได ้
จดัการศึกษาตามภารกิจนบัตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้มา มีการประเมิน กาํกบั ติดตามอยา่ง
ต่อเน่ือง ทั้งจาก สํานักติดตามและประเมินผลการพฒันาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสกอ.และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. รวมทั้งการประเมินภายในท่ีมีการดาํเนินการในลกัษณะ
แลกเปล่ียนกนัประเมินระหว่างวิทยาเขตและมีคณะประเมินภายในจากสถาบนัการพลศึกษาหรือ
ส่วนกลางร่วมประเมินดว้ย อยา่งไรก็ตามแนวทางการประเมิน จะยึดหลกัเดียวกนัคือใชม้าตรฐาน 
องค์ประกอบและตวัช้ีวดัการประเมินของ สมศ.เป็นแนวทางเดียวเท่านั้น และมีเป้าหมายเพ่ือ
ประเมินว่าสถาบนัไดด้าํเนินการตามพนัธกิจหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด (สมศ., 2552) โดยสถาบนั 
การพลศึกษา ไดรั้บการประเมินจากภายนอกเพียงคร้ังเดียวคือการประเมินในรอบสอง ใน พ.ศ. 2552 
ซ่ึงอยู่ในช่วงการประเมินคือ ในช่วง พ.ศ.2549-2553 ทั้งน้ี สําหรับการประเมินในรอบแรกนั้น
สถาบนัการพลศึกษาอยูใ่นช่วงการเปล่ียนผ่านจากวิทยาลยัพลศึกษา ไปสู่สถาบนัการพลศึกษา ซ่ึง
การประเมินภายนอกในรอบแรกจึงเป็นการประเมินในนามของวิทยาลยัพลศึกษาใน พ.ศ. 2548 
อยา่งไรกต็ามผลจากการประเมินภายนอกของสถาบนัการพลศึกษาใน พ.ศ. 2552 นั้น มีประเดน็ท่ี
ตอ้งมีการปรับปรุง นัน่คือ ควรปรับปรุงการประกนัคุณภาพภายในใหมี้เอกภาพ และให้มีระบบการ
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ประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งระบบการพฒันาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ และระบบการ
ประเมินคุณภาพ อีกทั้ง มีการดาํเนินการประกนัคุณภาพ ดว้ยการวิจยัสถาบนั การประเมิน และการ
พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งเร่งรัดในการผลิต การพฒันา รักษาระดบัคุณภาพอาจารยใ์หไ้ด้
มาตรฐาน ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนบัสนุนใหอ้าจารยมี์วิถีชีวิตและคุณภาพ
ชีวิตในการทาํงานท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือปฏิบติัภารกิจ วิจยัในเร่ืองท่ีสอน และสอนบริการวิชาการ และ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมในเร่ืองท่ีวิจยั จะเห็นว่า ขอ้เสนอแนะดงักล่าวในประเด็นขา้งตน้มีความ
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและการประเมินซ่ึงเป็นขอ้มูลในเบ้ืองตน้และกลไกหน่ึงของการบริหารองคก์าร
ใหไ้ปสู่เป้าหมายของท่ีกาํหนดไว ้นอกจากนั้นประเดน็ท่ีเป็นขอ้สังเกตประการหน่ึงของการประเมิน
ภายในท่ีปรากฏของสถาบนัการพลศึกษา คือ ขาดการประเมินงานประเมิน และสังเคราะห์ผลการ
ประเมิน ซ่ึงทั้งสองประเด็นน้ีจะเป็นการอธิบาย ให้คุณค่า และตดัสินคุณค่าว่างานประเมิน มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ (criteria) และมาตรฐาน (standard) ท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ อย่างไร มี
จุดอ่อน จุดแขง็ ในการดาํเนินงาน และวิเคราะห์สาเหตุท่ีมาของจุดอ่อน จุดแขง็อย่างไร อีกทั้งการ
ประเมินงานประเมินและสงัเคราะห์การประเมินนั้นจะตอ้งใชว้ิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ
เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสุวิมล  วอ่งวานิช (2549) ใหข้อ้เสนอแนะการประเมินในอนาคตว่า การประเมินควร
มีเทคนิควิธีท่ีหลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีมีความลุ่มลึก และควรมีบุคคลท่ีสามเป็นผู ้
ตรวจสอบกระบวนการและผลการประเมินซํ้าจึงจะทาํใหบุ้คคลทัว่ไปมีความเช่ือถือในผลการประเมิน
มากยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบั Stufflebeam (2000) ท่ีกล่าวว่า จุดเด่นของการประเมินคือเป็นกระบวนการ
ท่ีทาํให้เกิดความมัน่ใจในผลการประเมินว่ามีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจท่ีจะนาํ
ผลการประเมินไปใชป้ระโยชน ์รวมทั้ง การประเมินเป็นกระบวนการท่ีทาํใหผ้ลการประเมินมีความ
ถูกตอ้งมากข้ึน เน่ืองจากมีการตรวจสอบคุณภาพการดาํเนินงานซํ้ า ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเห็นว่า 
ความสาํคญัของการประเมินทั้งภายในและภายนอกท่ีตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขของขอ้กฎหมายแลว้ 
ยงัตอ้งมีความครอบคลุมในทุกๆ องคป์ระกอบของการจดัการศึกษาและมีรูปแบบการประเมินอยา่ง
ชดัเจน โดยการประเมินจะทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีขอ้มูลมากข้ึนเก่ียวกบัความ
น่าเช่ือถือของผลการประเมิน และมีขอ้มูลมากข้ึนเก่ียวกบัการตดัสินใจว่าจะใชข้อ้มูลหลกัฐานจาก
ผลการประเมินในระดบัใด ท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกทางหรือเลือกวิธีการดาํเนินงาน
ท่ีเหมาะสมอนัเป็นประโยชน์ท่ีสําคญัยิ่งของการประเมินในการทาํให้การตดัสินใจเกิดข้ึนอย่างมี
เหตุผล (Stufflebeam, et al, 1971; Stufflebeam, 2001, 2008) อีกทั้งภารกิจท่ีแทจ้ริงของการบริหาร
ในประเดน็ การตดัสินใจ และการประเมินผล การทาํงาน นั้นมีความสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาองคก์าร
ใหเ้กิดความกา้วหนา้ (Wong, Nicotera, & Guthrie, 2007) สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาองคก์าร
ของ Bartol et al. (1998 อา้งถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2551) ท่ีระบุว่า การพฒันาองคก์ารท่ีหวงัผล
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การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื อาจใชเ้วลาหลายปีกว่าจะปรากฏผลใหเ้ห็น และไม่มีเทคนิคการพฒันาองคก์ารใด
ท่ีจะสามารถนาํไปใชไ้ดทุ้กสถานการณ์ และเทคนิคท่ีประสบผลสําเร็จในท่ีหน่ึงอาจไม่ส่งผลต่อ
ความสาํเร็จอีกท่ีหน่ึง จึงจาํเป็นตอ้งมีกิจกรรมการติดตาม (monitoring) และประเมินผล (evaluation) 
ดว้ย นอกจากน้ี ความสาํคญัของการประเมินองคก์ารในรูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั
ท่ีมีความเหมาะสมกบัองคก์ารการจดัการศึกษาในยคุปัจจุบนัและอนาคต (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2551) 
ท่ีมีเป้าหมายการประเมินว่าสถาบนัไดด้าํเนินการตามพนัธกิจหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด และหากมี
ปัจจยัอ่ืนแทรกซอ้นหรือมีการเปล่ียนแปลง (change) เกิดข้ึนจากการจดัการศึกษาแลว้สถาบนัควร
จะมีการปรับเปล่ียนอยา่งไร โดยการประเมินในลกัษณะเชิงระบบและการรวมพลงัจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียจากการจดัการศึกษา ใชเ้ทคนิควิธีท่ีหลากหลายทั้งปริมาณและคุณภาพท่ีมีความตรงและ
เช่ือถือได ้ให้สอดคลอ้งตามจุดมุ่งหมายการประเมินขององคป์ระกอบแต่ละดา้น ดงันั้น ผูว้ิจยัได้
เล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสาํคญัในการประเมินการจดัการศึกษาอุดมศึกษาของสถาบนัการ
พลศึกษา ตามแนวทางประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ประกอบดว้ย การประเมินบริบท การประเมิน
ปัจจยันาํเขา้ การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต และการประเมินผลกระทบ ทั้งน้ี ผลการ
ประเมินนาํมาซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์และจะเอ้ืออาํนายความสะดวกหรือเป็นทางเลือกของ
การตดัสินใจต่อการบริหารองคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
อ่ืนๆ กบัการประเมิน นาํมาซ่ึงความสาํเร็จในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของสังคมและดาํรง
อยูด่ว้ยศกัยภาพท่ีมัน่คง สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งทนัการณ์ต่อไป 

 

2. คาํถามการวิจัย 
การประเมินการจดัการศึกษาอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางประเมินเชิงระบบ 

และรวมพลงั มีคาํถามการวิจยั ดงัน้ี 
2.1 คาํถามการวิจยัดา้นบริบท คือ ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน 

มีความสอดคลอ้ง เหมาะสม ต่อการกาํหนดทิศทางการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาในช่วง 
พ.ศ.2549-2553 หรือไม่และอยา่งไร รวมทั้งมีแนวโนม้อะไรบา้งท่ีจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน
ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน  

2.2 คาํถามการวิจยัดา้นปัจจยันาํเขา้ คือ สภาพปัจจุบนัของสถาบนัการพลศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
1) นกัศึกษา 2) คณาจารย ์3) แผนงานและงบประมาณ 4) การบริหารจดัการ และ 5) หลกัสูตร  มีความ
พร้อม และมีความเหมาะสมหรือไม่ มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดข้ึนท่ีทาํให้จะตอ้งปรับเปล่ียนปัจจัย
นาํเขา้ท่ีกาํหนดไว  ้หรือไม่มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดข้ึน แต่เน่ืองจากสภาพการณ์เปล่ียนไป บริบท
เปล่ียนไป จาํเป็นจะตอ้งปรับเปล่ียนปัจจยันาํเขา้ใหม่หรือไม่  
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2.3 คาํถามการวิจยัดา้นกระบวนการ คือ การบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 1) กระบวนการ
ดาํเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษา ไดแ้ก่  การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้น และกีฬาไทย และ  2) การพฒันาความเป็นเลิศดา้น
กีฬา มีกระบวนการขบัเคล่ือนหรือดาํเนินการอย่างไรท่ีช่วยให้ไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้ง    
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง และมีขอ้เสนอแนะอะไรบา้งท่ีจะเอาชนะปัญหาอุปสรรค   

2.4 คาํถามการวิจยัดา้นผลผลิต คือ ประสิทธิผลการจดัการศึกษาอุดมศึกษา ดา้น 1) ประสิทธิภาพ
การผลิตบณัฑิต ตรงตามเป้าหมายของหลกัสูตรหรือไม่ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์อยา่งไร  และ  
2) การสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นอยา่งไร  

2.5 คาํถามการวิจยัดา้นผลกระทบ คือ ประสิทธิภาพของนกัศึกษาดา้นทกัษะกีฬาเป็นอย่างไร
และความคิดเห็นของคณาจารย ์นกัศึกษาและผูป้กครองท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงจากการจดัการศึกษา
อุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ของสถาบนัการพลศึกษาเป็นอยา่งไร 
 

3. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือประเมินการจดัการศึกษาอุดมศึกษา ของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553   

ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัขององคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ 
ดา้นกระบวนการ ดา้นผลลพัธ์ และดา้นผลกระทบ 
 

4. ขอบเขตของการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี 
4.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดจ้าํแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ในปีการศึกษา 2553 ดงัน้ี 

4.1.1  ผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจทั้งท่ีส่วนกลาง ไดแ้ก่ อธิการบดี จาํนวน 1 คน 
คณบดี จาํนวน 3 คน และส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ รองอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา ประจาํวิทยาเขต 
จาํนวน 17 คน รวมทั้งส้ิน 21 คน 

4.1.2  คณาจารย ์จาํนวน 17 วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน 942 คน 
4.1.3  นกัศึกษา จาํนวน 17 วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน 12,371 คน 
4.1.4 หวัหนา้งานประกนัคุณภาพ จาํนวน 17 วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน 17 คน 
4.1.5  ผูป้กครองของนกัศึกษา จาํนวน 17 วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน 12,371 คน  

4.2 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นการเลือกสุ่มตวัอยา่งจากประชากรทุกหน่วย โดยมุ่งเนน้ในการเป็นตวัแทน 
ท่ีดีของประชากร ซ่ึงมีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกพ้ืนท่ีตวัอยา่งหรือวิทยาเขตตวัอยา่งท่ีแบ่งวิทยาเขตตามภูมิภาค เป็น
การเลือกแบบอยา่งง่าย (simple sampling) ท่ีมี 8 วิทยาเขต ไดแ้ก่ 
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1) ภาคเหนือ ไดแ้ก่ วิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาเขตสุโขทยั 
2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ วิทยาเขตมหาสารคาม และวทิยาเขตชยัภมิู 
3) ภาคกลาง ไดแ้ก่ วิทยาเขตกรุงเทพ และวทิยาเขตอ่างทอง 
4) ภาคใต ้ไดแ้ก่ วิทยาเขตชุมพร และวิทยาเขตกระบ่ี 
ขั้นตอนท่ี 2  การเลือกตวัอยา่งของแต่ละหน่วยพ้ืนท่ีตวัอยา่ง มีวิธีการเลือกดงัน้ี 
1) ผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจการตดัสินใจ มีการเลือกแบบเจาะจง (purposive) ประกอบดว้ย  

ผูบ้ริหารส่วนกลาง จาํนวน 1 คน ไดแ้ก่ อธิการบดี และผูบ้ริหารวิทยาเขต ในตาํแหน่งรองอธิการ
ประจาํวิทยาเขตๆละ 1 คน จาํนวน 8 คน ดงันั้น รวมคณะผูบ้ริหารในการตดัสินใจทั้งส้ิน 9 คน 

2) คณาจารย ์มีการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (sample sampling) มีการกาํหนดขนาด 
ตวัอยา่งสาํหรับศึกษาค่าเฉล่ียของประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือยอมให้ความคลาดเคล่ือน
ระดบั บวกลบ 10% ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ศิริชยั  กาญจนวาสี, ทวีวฒัน์  ปิตยานนท ์และดิเรก  
ศรีสุโข, 2544) ไดต้วัอยา่ง จาํนวน 200 คน ซ่ึงมี 8 วิทยาเขตๆ ละ 25 คน 

3) นกัศึกษา มีการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย มีการกาํหนดขนาดตวัอยา่งสาํหรับศึกษา 
ค่าเฉล่ียของประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือยอมให้ความคลาดเคล่ือนระดบั บวกลบ 10% 
ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดต้วัอยา่ง จาํนวน 240 คน ซ่ึงมี 8 วิทยาเขตๆ ละ 30 คน 

4) หวัหนา้งานประกนัคุณภาพในวิทยาเขต เป็นการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 8 คน  
5) ผูป้กครอง มีการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย จาํนวน 240 คน ซ่ึงมี 8 วิทยาเขตๆ ละ 30 คน 

 4.3  พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา คือ สถาบนัการพลศึกษาส่วนกลาง 1 แห่ง และวิทยาเขตส่วนภูมิภาค 
จาํนวน 17 วิทยาเขต แยกเป็น ภาคเหนือ จาํนวน 4 วิทยาเขต ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 4 วิทยาเขต 
ภาคกลาง จาํนวน 4 วิทยาเขต และภาคใต ้จาํนวน 4  วิทยาเขต 

4.4  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการวิจยั ประกอบดว้ย กลุ่มท่ีเป็นตวัแทนท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
การจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา ไดรั้บผลกระทบทางบวกหรือไดรั้บผลประโยชน์ และกลุ่ม
ผูไ้ดรั้บผลกระทบทางลบหรือเสียประโยชน ์ตามทศันะของ Fitzpatrick, Sander, & Worthen, (2004) 
และ Guba & Lincoin (1989) ซ่ึงจาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

4.4.1  มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลของการวิจยั ประกอบดว้ย 1) อธิการบดี  
และรองอธิการบดีประจาํวิทยาเขต 2)  คณาจารย ์3)  ผูป้กครอง และ 4) นกัศึกษา 

4.4.2  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเป็นผูว้ิจยัร่วมตามหลกัการรวมพลงั มีฐานะเป็นผูวิ้จยัร่วม มี
บทบาทหนา้ท่ี ไดแ้ก่ 1) ร่วมเกบ็รวบรวมขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไปได ้ และ 2) ร่วมวิพากษ์
รายงานการประเมินเพ่ือตรวจสอบยนืยนั 

 



12 
 

 4.5  สาระท่ีเป็นองคป์ระกอบของการประเมินตามแนวทางการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลงั ได ้
มีการทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการสรุปเป็นองคป์ระกอบท่ีสอดคลอ้ง
กบัการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนัการพลศึกษา โดยองคป์ระกอบการประเมินในแต่ละ
ดา้นดงัน้ี 

 4.5.1  ดา้นบริบท (context) ไดแ้ก่  ปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนการดาํเนินงานของ 
การจดัการศึกษาอุดมศึกษา 

 4.5.2  ดา้นปัจจยันาํเขา้ (input) ประกอบดว้ย 1) นกัศึกษา  2) คณาจารย ์3) แผนและ 
งบประมาณ 4) การบริหารจดัการ และ 5) หลกัสูตร 

 4.5.3  ดา้นกระบวนการ (process) ประกอบดว้ย 1) การดาํเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษา  
ประกอบดว้ย การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย และ 2) การพฒันากีฬาความเป็นเลิศดา้นกีฬา 

 4.5.4  ดา้นผลผลิต (product) ประกอบดว้ย 1) ประสิทธิภาพการผลิตบณัฑิตท่ีมีลกัษณะ 
ตรงตามหลกัสูตรและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 2) การมีงานวิจยัหรือการสร้างสรรค์ความรู้ทาง
วิชาการ 

 4.5.5  ดา้นผลกระทบ (impact) ประกอบดว้ย 1) ประสิทธิภาพของนกัศึกษาดา้นทกัษะ 
การกีฬา และ 2) ความคิดเห็นของคณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครองท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของ
สถาบนัการพลศึกษา 

4.6  ระยะเวลาของการประเมินการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา  
2549-2553  

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีสาํคญัดงัน้ี 
5.1  การประเมิน (assessment) หมายถึง กระบวนการระบุหรือกาํหนด หรือ การจดัหา 

สารสนเทศซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมุ่งประเมิน และการนาํเสนอสารสนเทศท่ีมีการบรรยายอยา่งลุ่มลึกรอบดา้น 
มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีคาดหวงั  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง และมาตรฐานและ เป็นประโยชน์ต่อ
การตดัสินใจในคุณค่าของการดาํเนินงานการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาอยา่งเหมาะสม
เกิดประโยชนสู์งสุดกบับุคลากรและสถาบนัการศึกษาโดยรวม  ในดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้น
กระบวนการ ดา้นผลลพัธ์ และดา้นผลกระทบ 

5.2 การประเมินการจดัการศึกษา หมายถึง การประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ในการจดั 
การศึกษาอุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ในลกัษณะการประเมิน                                            
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คร้ังเดียวกนั ช่วงเวลาเดียวกนั โดยประเมินครบทั้งดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ 
ดา้นผลลพัธ์ และดา้นผลกระทบ 

5.3 การประเมินการจดัการศึกษาอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินเชิงระบบแบบรวมพลงั ใน 
การจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาในระดบัปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้มา โดย
สถาบนัการพลศึกษาเป็นองคก์ารทางการศึกษาท่ีมีการกาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ จุดหมาย โครงสร้าง
การบริหารงาน แผนยทุธศาสตร์การดาํเนินงาน ท่ีชดัเจน โดยมีการจดัการศึกษาในวิทยาเขตจาํนวน 17 
วิทยาเขต ใน 3 คณะ ประกอบดว้ย 1) คณะศึกษาศาสตร์ จดัการศึกษาสาขาวิชา 3 สาขาวิชา ไดแ้ก่ 
สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษาสาํหรับคนพิการ 2) คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ จดัการศึกษา 4 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเดก็ 3) คณะ
ศิลปศาสตร์ จดัการศึกษา 5 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาธุรกิจสุขภาพ สาขาวิชาการจดัการกีฬา 
สาขาวิชาผูน้าํนนัทนาการ และสาขาวิชานนัทนาการเชิงพานิชยแ์ละการท่องเท่ียว  

5.4  บริบท (context) หมายถึง สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในท่ีมีอิทธิพลต่อ 
จุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาสถาบนัการพลศึกษา โดยสภาพแวดลอ้มภายนอก คือ 1) กฎหมาย  
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา  2) ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ส่วนสภาพแวดลอ้มภายใน คือ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าประสงค ์ของการจดัการศึกษาอุดมศึกษา 

5.5 ปัจจัยนําเข้า (input) หมายถึง ปัจจัยท่ีเป็นส่วนประกอบของการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา ไดแ้ก่  1) นกัศึกษา  
2) คณาจารย ์3) แผนและงบประมาณ 4) การบริหารจดัการ และ 5) หลกัสูตร 

5.6 กระบวนการ (process) หมายถึง การดาํเนินการจดัการศึกษาท่ีขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายการจดั 
การศึกษาในองคป์ระกอบดา้น 1) การดาํเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษา ประกอบดว้ย การจดัการเรียน
การสอน การวิจยั การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่น
พ้ืนบา้นและกีฬาไทย และ 2) การพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศดา้นกีฬา 

5.7 ผลผลิต (product) หมายถึง ความมีประสิทธิผลหรือระดบัความสาํเร็จของการจดัการศึกษา 
สถาบนัการพลศึกษา ไดแ้ก่ 1) ประสิทธิภาพการผลิตบณัฑิตท่ีมีลกัษณะตรงตามหลกัสูตรและมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์2) การมีงานวิจยัหรือการสร้างสรรคค์วามรู้ทางวิชาการ 

5.8 ผลกระทบ (impact) หมายถึง ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการศึกษาของสถาบนั          
การพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ไดแ้ก่ 1) ประสิทธิภาพของนกัศึกษาดา้นทกัษะการกีฬา 
และ 2) ความคิดเห็นของคณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครองท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสถาบนัการ
พลศึกษา 
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5.9 การประเมินเชิงระบบและรวมพลงั หมายถึง ประเมินตามทศันะของ วิโรจน ์ สารรัตนะ  
(2551) ท่ีมีการประยุกตก์ารประเมินเชิงระบบของ Stufflebeam (2008) คือ การประเมินบริบท ปัจจยั
นาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต และทศันะของสมหวงั  พิธิยานุวฒัน ์และนิคม  ตงัคะพิภพ (2528) คือ
การประเมินผลกระทบ ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีรวมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มมาร่วมมือ รวมพลงั
ช่วยกนัดาํเนินการประเมินให้ไดส้ารสนเทศสําหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจการตดัสินใจ ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ เสริมพลงัขบัเคล่ือนท่ีจะใหผ้ลการวิจยัไดรั้บการนาํไปสู่การปฏิบติัไดม้ากข้ึน ตามรูปแบบ
การประเมินท่ีเนน้การนาํผลไปใชป้ระโยชนข์อง Patton นาํไปสู่หลกัการและเง่ือนไขสาํคญับางประการ
ของการประกนัคุณภาพท่ีดี เช่น การมีส่วนร่วม (participatory) การเสริมพลงัอาํนาจ (empowerment) 
การกระจายอาํนาจ (decentralization) การสร้างจิตสํานึกความพร้อมรับผิด (accountability) และการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (continuous quality improvement) โดยคาํนึงถึงมาตรฐานการประเมิน 
(evaluation standards) ไดรั้บการพฒันาโดยคณะกรรมการมาตรฐานสาํหรับการประเมินทางการศึกษา
ของสหรัฐอเมริกา (Stufflebeam, 2008) ดงันั้น ตามทศันะของวิโรจน์  สารรัตนะ ท่ีเรียกว่าการประเมิน
เชิงระบบและรวมพลงั คือการประเมิน ด้านบริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ 
(context-input-process-product-impact : CIPPI) โดยคาํนึงถึงการรวมพลงั (collaboration ) และมาตรฐาน
การประเมินทางการศึกษา (standard education) 

5.10   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของ 
สถาบนัการพลศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

5.10.1 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย   
1) อธิการบดี และรองอธิการบดีประจาํวิทยาเขต  2)  คณาจารย ์ 3) หวัหนา้งานประกนัคุณภาพของ
แต่ละวิทยาเขต 4)  ผูป้กครอง และ 5) นกัศึกษา 

5.10.2 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเป็นผูว้ิจยัร่วมตามหลกัการรวมพลงั ประกอบดว้ย  
อธิการบดี และรองอธิการบดีประจาํวิทยาเขต  คณาจารยใ์นวิทยาเขตตวัอย่าง วิทยาเขตละ 1 คน  
ผูป้กครองในแต่ละวิทยาเขตๆ ละ 1 ราย และนกัศึกษาในแต่ละวิทยาเขตๆ ละ 1 ราย ทั้งน้ีผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียจะมีฐานะเป็นผูว้ิจยัร่วม มีบทบาทหนา้ท่ี ไดแ้ก่ 1) ร่วมเกบ็รวบรวมขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
และเป็นไปได ้และ 2) ร่วมวิพากษร์ายงานการประเมินเพ่ือตรวจสอบยนืยนั 

5.11   อธิการบดี หมายถึง ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนัการพลศึกษา มี 1 คน มีอาํนาจหนา้ท่ีใน 
การตดัสินใจสูงสุด รวมทั้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานทั้งปวงของสถาบนั 

5.12   รองอธิการประจาํวทิยาเขต หมายถึง ผูบ้ริหารสูงสุดประจาํวิทยาเขต มี 1 คนท่ีปฏิบติังาน 
ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย รวมทั้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานทั้งปวงของวิทยาเขต 
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5.13   คณาจารย ์หมายถึง ขา้ราชการครู อาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ 
ศาสตราจารย ์ท่ีสังกดัในสถาบนัการพลศึกษาและทาํหนา้ท่ีการสอนหรือหนา้ท่ีอ่ืนท่ีรับผดิชอบใน
สถาบนัตามมอบหมาย  

5.14   ผูป้กครอง หมายถึง ผูป้กครองของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษาในปัจจุบนั 
5.15   นกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสถาบนัการพลศึกษา   

ทั้ง 17 วิทยาเขต ในปีการศึกษา 2553 
  

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บทั้งทางดา้นการพฒันาวิชาการและการนาํ 

ผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 
6.1  ประโยชนด์า้นการพฒันาวชิาการ 

   แนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัท่ีผูวิ้จยัมีการนาํการประเมินเก่ียวกบัความ
สอดคลอ้ง เหมาะสม เพียงพอ การมีประสิทธิภาพ สอดแทรกในขั้นตอนของการประเมินซ่ึงจะเป็น
แนวทางการประเมินการจดัการศึกษาแบบเฉพาะเหมาะสมกบัสถาบนัการพลศึกษา เน่ืองจาก
สถาบนัการพลศึกษามีการจดัการศึกษาเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพลศึกษา การกีฬา นนัทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ส่ือสารการกีฬา นนัทนาการเชิงพานิชยแ์ละการท่องเท่ียว เป็นตน้ 
ดงันั้น หากผูบ้ริหาร นกัวิชาการ นกัวิจยั นกัศึกษาให้ความสนใจท่ีจะศึกษาต่อยอดสามารถนาํไป
พฒันาแนวทางการประเมินใหมี้ความเหมาะสมกบับริบทขององคก์ารท่ีทาํการประเมินได ้

 6.2  ประโยชนด์า้นการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้
   6.2.1  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัจะเป็นสารสนเทศใหก้บัผูท่ี้มีอาํนาจการตดัสินใจ หรือผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาโดยตรง นาํมาใชเ้พ่ือประกอบการตดัสินใจ
สนับสนุนการพฒันาหรือการปรับปรุงในส่วนท่ีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินการท่ีเป็นปัญหาและ
สนองตอบต่อความตอ้งการนาํไปสู่การบรรลุจุดหมายของการจดัการศึกษา 

6.2.2   สถาบนัการพลศึกษา ในส่วนของวิทยาเขต สามารถนาํผลท่ีเกิดจากการวิจยัไป 
ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือใชใ้นการพฒันาวิทยาเขตในบริบทท่ีมีความแตกต่างกนั ให้เกิดศกัยภาพในการ
เป็นสถาบนัเฉพาะทางของสงัคมต่อไป 



บทที ่2 
เอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การนาํเสนอเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินการจดัการศึกษาอุดมศึกษาของ

สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้
ขอ้มูลจากหลากหลายแหล่ง แลว้นาํมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในตวัแปรท่ีใช้
ในการศึกษา รวมทั้งกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยนาํเสนอตามประเด็นหลกั ไดแ้ก่ กระบวนทศัน์
ของรูปแบบการประเมินการจดัการศึกษา องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการประเมินการจดัการศึกษาตาม
กรอบแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematic and collaboration evaluation) และ
บริบทการจดัการศึกษาอุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละ
ประเดน็ต่อไปน้ี 
 

1.   กระบวนทศัน์ของรูปแบบการประเมินผลการจัดการศึกษา 
กระบวนทศันข์องรูปแบบการประเมินผลการจดัการศึกษา ผูว้ิจยัขอนาํเสนอในหวัขอ้ยอ่ย  

ประกอบดว้ย  นิยามและแนวคิดของการประเมิน  ประโยชนข์องการประเมิน  คุณค่าและเกณฑก์าร
ประเมิน  ประเภทของแบบจาํลองการประเมิน และแนวทางการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลงั 
         1.1    นิยามและแนวคดิของการประเมิน 

         ปัจจุบนัความรู้เก่ียวกบัหลกัการประเมินผล (evaluation) ไดด้าํเนินการในเชิงปฏิบติั 
ซ่ึงไม่อยูใ่นลกัษณะสถิตย ์แต่จะมีการคล่ีคลายและเปล่ียนแปลงปรับปรุงไปตามพฒันาการของสังคม
ซ่ึงจะเป็นตวักาํหนด ประเด็นในการประเมินใหม่ๆ ช่วยในการทาํความเขา้ใจกบัสังคมในการให้
ความสาํคญัก่อน หลงัเพ่ือทาํการประเมิน (สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2549ก) นอกจากน้ีความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยี ก็มีส่วนช่วยในการรวบรวมสารสนเทศ การแจกแจงและวิเคราะห์ขอ้มูลก็ยงัผลให้
กรอบแนวคิดเกี่ยวกบัขอบเขตของการประเมินและการดาํเนินงานเชิงปฏิบตัิเปลี่ยนแปลงและ
พฒันาข้ึนเร่ือยๆ (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2550) โดยทัว่ไป กรอบแนวคิดในการประเมินจะครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน ประกอบดว้ย 1) ประเด็นในการประเมินคืออะไร 2) ใครจะเป็นผูป้ระเมิน       
3) ใครจะถูกประเมิน 4) จะดาํเนินการประเมินอยา่งไร และ 5) ผลของการประเมินจะถูกนาํมาบูรณา
การกบักระบวนการทางการศึกษาและการพฒันาสังคมไดอ้ยา่งไร  (Stufflebeam et al., 1971, 2001; 
จริยา  เสถบุตร, 2539) สาํหรับการใหนิ้ยามและแนวคิดของการประเมินผูว้ิจยัไดจ้าํแนกตามประเดน็ท่ี
ทาํการประเมิน โดยเร่ิมจากการประเมินทางการศึกษาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไป
จนกระทัง่ถึงการประเมินโครงการพฒันาการศึกษาและสังคม 
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ในดา้นการศึกษา การใชค้วามหมายในดา้นการประเมินจาํแนกได ้2 ประเดน็ ไดแ้ก่  
ประเด็นแรก ใชส้าํหรับการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนใน
แต่ละวิชา ซ่ึงในท่ีน้ีผูส้อนจะอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัผลเป็นพ้ืนฐานในการตดัสินใจ โดยใช้
เทคนิคการวดัผลต่างๆ เช่น ใชแ้บบทดสอบ การใหป้ฏิบติั การสอบปากเปล่า และอ่ืนๆ แลว้กาํหนด
เป็นคะแนนจากนั้นนาํไปเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้เพื่อทาํการตดัสินว่าอยู่ในระดบัใด ผ่าน-ไม่ผ่าน 
ได-้ตก การใชค้วามหมายการประเมินน้ีมุ่งเนน้ไปถึงการใชก้ารวดัผลเป็นพ้ืนฐานในการตดัสินใจ 
โดยนกัการศึกษาไทย ชวาล  แพรัตกลุ (2518)ไดค้าํจาํกดัความว่า การประเมินเป็นกระบวนการท่ีครู
นาํทุกๆ รายการท่ีทราบจากการวดัไปใชคื้อ ครูนาํผลต่างๆ จากการวดัเหล่าน้ี มารวม มาชัง่ มาผสม 
เพ่ือนาํไปวินิจฉัย ตีราคา คุณค่า และช้ีขาด เป็นผลสรุปว่า เด็กคนนั้นมีคุณภาพสูงหรือตํ่า สอบได้
หรือสอบตก การประเมินค่าท่ีดี ตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานการวดัท่ีดี นอกจากน้ีก็ไดส้รุปเป็นขอ้ความท่ี
น่าสนใจว่า การวดัเป็นหน้าท่ีของแบบทดสอบ การประเมินเป็นหนา้ท่ีของครู การทดสอบเป็นเหตุ 
การวดัเป็นผล การประเมินค่าเป็นการนาํผลมาใช ้ นอกจากนั้น สมหวงั  พิธิยานุวฒัน ์(2549ข) กล่าววา่ 
การประเมินค่าเป็นกระบวนการท่ีมุ่งตอบคาํถาม (How good?) โดยเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินคุณค่า
ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง และเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ ประเด็นท่ี
สอง นกัการศึกษาใชค้วามหมายในลกัษณะกวา้งข้ึน โดยไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัการวดัผลเพียงอยา่งเดียว 
แต่จะรวมความไปถึงการกาํหนดคุณค่า การประเมินคุณค่า คุณสมบติัและพฤติกรรมของผูเ้รียน ซ่ึง
ใชว้ิธีการบรรยายเชิงคุณภาพ ดงัจะเห็นไดจ้ากการประเมินผลพฤติกรรมนกัเรียนในระเบียนสะสม 
หรือเอกสารรับรองท่ีใชใ้นการคดัเลือกเรียนต่อในระดบับณัฑิตศึกษา เป็นตน้ การกาํหนดความหมาย
ในลกัษณะน้ี Ebel (1965 อา้งถึงใน จริยา  เสถบุตร, 2539) กล่าวว่า การประเมินเป็นการตดัสินคุณค่า
ของบุคคลหรือพฤติกรรมของบุคคล บางคร้ังกอ็าศยัขอ้มูลทั้งหมดจากการวดัผล ดงัเช่นคะแนนจาก
การทดสอบ แต่ส่วนใหญ่แลว้จะครอบคลุมไปถึงการสังเคราะห์ การวดัผลประเภทต่างๆ เหตุการณ์ท่ี
สาํคญัๆ ความประทบัใจท่ีเป็นในเชิงอตัตวิสัยและหลกัฐานอ่ืนๆ ในส่วนของ Gronlund (1981) ได้
เช่ือมโยงการประเมินกบักระบวนการสอนไวว้่า การประเมินเป็นกระบวนการท่ีดาํเนินไปอยา่งเป็น
ระบบ เพ่ือท่ีจะตดัสินวา่ ผูเ้รียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการสอนเพียงใด 
 จากคาํนิยามของการประเมินทั้ง 2 ประเดน็สามารถสรุปไดคื้อ (1) การประเมินเป็น
การบรรยายพฤติกรรมของผูเ้รียนในเชิงปริมาณนัน่คือ เป็นการวดัผลแลว้นาํผลนั้นไปตดัสินคุณค่า    
(2) การประเมินเป็นการบรรยายพฤติกรรมของนักเรียนในเชิงคุณภาพท่ีนาํขอ้มูลนอกเหนือจาก  
การวดัไปประกอบการตดัสินคุณค่า 
 สําหรับความหมายของการประเมินในส่วนท่ีเป็นกิจกรรม การประเมินโครงการ 
แลว้ นักวิชาการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปฏิฐานนิยม (positivism) มี
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แนวโน้มสอดคลอ้งกบัการประเมินตามแนวปรัชญาประโยชน์นิยม (utilitarian evaluation) การ
ประเมินตามแนวญาณปรัชญาลทัธิปรนยันิยม และลทัธิอตันยันิยม (objectivist and subjectivist 
epistemology) หรือกลุ่มนกัสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซ่ึงเป็นกลุ่มธรรมชาตินิยม (naturalism) 
ต่างให้คาํนิยามท่ีกวา้ง โดยมีจุดเนน้หนกัตรงกนัคือ การดาํเนินงานรวบรวมสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างเป็นระบบ เพ่ือนาํไปประมวลเป็นหลกัฐานสําหรับใช้ในการตดัสินใจ โดยท่ีแต่ละกลุ่มมี
รายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีแตกต่างออกไปตามความเช่ือของตนเอง  
 ในส่วนนกัการศึกษานั้น Cronbach (2001) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการท่ี
เป็นระบบในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชส้ารสนเทศสําหรับการตดัสินใจ จุดมุ่งหมายหลกัของการ
ประเมินโครงการอยู่ท่ีความต้องการทราบผลของโครงการ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดาํเนินงาน และส่วนใดของโครงการท่ีดีควรปรับปรุงแกไ้ข Alkin (1972) ระบุว่า การประเมินเป็น
กระบวนการของการทาํให้เกิดความมัน่ใจ ดว้ยการคดัเลือกขอ้มูลท่ีเหมาะสม รวบรวมและวิเคราะห์ 
เพ่ือจดัทาํรายงานสรุปสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต่์อผูบ้ริหารในการตดัสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสม 
สาํหรับ Stufflebeam & Madaus (2001) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของการประเมินว่าเป็นกระบวนการท่ี
จาํแนกแยกแยะ แสวงหา และจดัหาสารสนเทศท่ียงัประโยชน์สาํหรับพิจารณาตดัสินทางเลือกต่างๆ 
(assist decision making) โดยเหตุผลการตดัสินใจในการประเมิน เร่ิมจากเป้าหมายสูงสุด คือ การ
พฒันาทางการศึกษา ท่ีมีการดาํเนินงานเพ่ือการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ท่ีดีข้ึนกว่าเดิม และการกระทาํ
เช่นน้ีไดก้็ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารท่ีจะทาํการตดัสินใจทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ซ่ึงไดค้ดัสรรไวแ้ลว้ว่า 
ดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุดกบัสถานการณ์ในองคก์รนั้นๆ และในการตดัสินใจเลือกวิถีปฏิบติัใดๆ นั้น 
ผูบ้ริหารก็จาํเป็นตอ้งให้เหตุผลพิจารณามาจากหลายๆ ดา้น นบัตั้งแต่ระบบค่านิยมส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริหารและขององคก์รนั้นๆ จนกระทัง่ถึงสารสนเทศท่ีไดร้วบรวมและประมวลมาเป็นหลกัฐาน
อย่างเป็นระบบ โดยในการน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งนาํสารสนเทศท่ีไดม้าเป็นหลกัฐานนั้นมาชัง่นํ้ าหนกั
และตรวจสอบกบัเกณฑ์ ซ่ึงไดด้ดัแปลงหรือตั้งข้ึนมาโดยมีระบบค่านิยมขององคก์รเป็นรากฐาน 
การกระทาํเช่นน้ีจะทาํให้ผูบ้ริหารมองเห็นทางเลือกหรือวิถีปฏิบติัหลายๆ อย่าง และในฐานะท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการตดัสินใจก็จะเลือกหนทางหรือวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
สอดคลอ้งกบัระบบค่านิยมขององคก์รหรือสังคมนั้นๆ ดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือว่าการดาํเนินการเปล่ียนแปลง
เพ่ือการพฒันานั้นจะไดอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีสังคมและองคก์รนั้นยอมรับและยนิดีท่ีจะเปล่ียนแปลงการ
พฒันาสู่สภาพท่ีดีข้ึน จากแนวคิดของ Stufflebeam et al. (1971) Stufflebeam (2001, 2008) และ 
Stufflebeam & Madaus (2001)  จึงเป็นท่ีมาของ แบบจาํลองท่ีอาํนวยความสะดวกในการตดัสินใจ 
(assist decision making) หรือ แนวทางการประเมินยึดหลกัการจดัการ (management-oriented 
evaluation approaches) ท่ีเรียกว่า แบบจาํลองซิป (CIPP model) ซ่ึงมาจากช่ือย่อการดาํเนินงาน
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ประเมินส่ีประเภทในแบบจาํลองน้ี นัน่คือ การประเมินบริบท (context evaluation) การประเมิน
ปัจจยันาํเขา้ (input evaluation) การประเมินกระบวนการ (process evaluation) และ การประเมินผล
ผลิต (product evaluation) อยา่งไรกต็าม แบบจาํลองซิป มีการพฒันาจากนกัการศึกษา นกัวิจยั หรือ   
นกัประเมินอยา่งหลากหลายเพ่ือใหค้รอบคลุมและเกิดประโยชน์จากการดาํเนินการศึกษานั้นๆ เช่น 
แบบจาํลอง CIPO (Context-Input-Process-Output : CIPO model)  (Hofman, Dukstra, & Hofman, 
2005; Bosker, 2001; Creemers, 1994; Hofman, 1993; Scheerens, 1989) และแบบจาํลอง CIPPI 
(Context-Input-Process-Product-Impact : CIPPI model) โดย วิโรจน์  สารรัตนะ (2550, 2551, 2553) 
เรียกว่า แนวทางการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลงั (systematic and collaboration evaluation) ซ่ึง
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ไดส้ารสนเทศสําหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจหรือการตดัสิน
คุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการประเมินท่ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน เพ่ือเสริมพลงัขบั
เคล่ือนท่ีจะให้ผลการวิจยัได้รับการนาํไปสู่การปฏิบติัไดม้ากข้ึน และเพ่ือนาํไปสู่หลกัการและ
เง่ือนไขสาํคญับางประการของการประกนัคุณภาพท่ีดี นอกจากนั้น Popham (1988) ไดใ้หข้อ้คิดท่ี
เปิดโลกทศัน์สาํหรับนกัการศึกษาในการประเมินว่า การประเมินทางการศึกษาท่ีเป็นเชิงระบบนั้น 
ประกอบดว้ยการตดัสินคุณค่าของปรากฏการณ์ทางการศึกษาอยา่งมีแบบแผน ในท่ีน้ี Popham ใช้
ศพัทว์่า การประเมินทางการศึกษาท่ีเป็นเชิงระบบ ก็เพ่ือท่ีจะแยกกิจกรรมน้ีออกไปจากระบบแบบ
ไม่เป็นทางการและเฉพาะการดาํเนินงานเชิงประเมินท่ีเป็นไปอย่างมีแบบแผน และปรากฏการณ์
ทางการศึกษากร็วมไปถึงหลายๆ ส่ิงนบัตั้งแต่ ผลการสอน ผลจากการดาํเนินโปรแกรมการสอนไป
จนกระทัง่ถึงเป้าหมายทางการศึกษาหรือเป้าหมายของหลกัสูตร 

 นอกจากนกัการศึกษาแลว้ นกัสงัคมศาสตร์และนกัวิชาการในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เช่น ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์ (2530) 
สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2547ก, 2547ข) Weiss (1972) และ Rossi & Freeman (1985) ไดเ้รียก 
กิจกรรมการประเมินโครงการว่า การวิจยัเชิงประเมิน (evaluation research) หรือ การวิจยัประเมินผล
โครงการ หรือ การวิจยัประเมินผล ซ่ึงมองว่าการประเมินเป็นวิจยัประยกุต ์(applied research)โดย
มุ่งเนน้การนาํระเบียบวิธีวิจยัไปใชใ้นการประเมิน ดัง่คาํจาํกดัความของ Rossi & Freeman (1985) ท่ี
ระบุว่า การวิจยัเชิงประเมิน คือ การประยกุตว์ิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์อยา่งมีระบบ เพ่ือประเมิน
คุณค่าของ กรอบแนวคิด รูปแบบการดาํเนินงานโครงการ และประโยชน์ท่ีไดจ้ากโครงการทางดา้น
สังคมท่ีนาํไปแทรกปฏิบติัเพ่ือปรับปรุงความเป็นอยู่ของมนุษยใ์ห้ดีข้ึน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ 
การวิจยัเชิงประเมินเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะเบียบวิธีทางสังคมศาสตร์เพ่ือทาํการตดัสินและปรับปรุง 
การวางแผน การควบคุมกาํกบั การดาํเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของโครงการพฒันา
ทางดา้นสุขภาพ การศึกษา สังคมสงเคราะห์และงานบริการต่างๆ ท่ีใหแ้ก่มวลมนุษย ์
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 ในดา้นนกัประเมินซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเน้นการศึกษาเฉพาะกรณีแต่ละโครงการนั้นๆ ลง
ดาํเนินการในแต่ละพื้นท่ี หรือเรียกว่า กลุ่มธรรมชาตินิยม (naturalism) จุดสําคญัของการประเมิน
ของกลุ่มนกัประเมินเหล่าน้ีคือ มุ่งการนาํผลไปใชใ้นการปฏิบติังาน (utilization-focused evaluation) 
ในแต่ละทอ้งท่ีท่ีมีการดาํเนินโครงการ โดยใหค้วามสาํคญักบับริบทในการดาํเนินโครงการแต่ละแห่ง
วา่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดงัเช่น อคิน  รพีพฒัน,์  จริยา  เสถบุตร และคณะ(2531) และ Patton (1986) 
ซ่ึงเป็นผูน้าํทางความคิดของการใชวิ้ธีการเชิงคุณภาพในการประเมิน เพ่ือให้เกิดผลในเชิงปฏิบติั
สาํหรับบุคลากรท่ีมีฐานการปฏิบติังานภาคสนาม ไม่วา่จะเป็น ครูผูส้อน นกัการศึกษาในระดบัพ้ืนท่ี
และนกัพฒันา เป็นตน้ ดงัคาํจาํกดัความท่ี Patton (1986) กล่าวว่า การดาํเนินงานเชิงปฏิบติัในการ
ประเมินเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมสารสนเทศอยา่งเป็นระบบในเร่ืองกิจกรรม คุณลกัษณะ ผลงาน
ของโครงการของบุคลากรท่ีปฏิบติัโครงการและผลผลิต ทั้งน้ีเพ่ือบุคคลเฉพาะกลุ่มจะไดน้าํไปใช้
ในการลดความไม่แน่นอนในการดาํเนินงานโครงการลง และพฒันาประสิทธิผลของการดาํเนินงาน 
รวมทั้งทาํการตดัสินใจตามท่ีทางโครงการ บุคลากร และผลผลิตของการไดด้าํเนินไป เพ่ือใหเ้กิดผล
กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายในการดาํเนินงาน จากคาํจาํกดัความน้ี นกัประเมินกลุ่มน้ีมุ่งเนน้ใหบุ้คคล
ทัว่ไปเห็นวา่ การประเมินโครงการเป็นการดาํเนินงานประเมินในลกัษณะเฉพาะกรณีสาํหรับบุคคล
เฉพาะกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพฒันา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงปฏิบติัสําหรับผูท่ี้
ดาํเนินงานในภาคสนาม ซ่ึงการประเมินในลกัษณะน้ี  ผูป้ระเมินตอ้งตระหนักถึงสภาพแวดลอ้ม 
ความเป็นวาและค่านิยมของบุคคลในกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายในการพฒันาก่อนท่ีจะพฒันาร่วมกบั
บริบทของการดาํเนินโครงการ จึงสังเกตว่านกัประเมินกลุ่มน้ีมกัจะเรียกกิจกรรมการประเมินว่า 
การศึกษาเชิงประเมิน (evaluation study) มากกว่าจะเรียกว่า การวิจยัเชิงประเมิน 
 นอกจากนกัประเมินท่ีใหค้าํจาํกดัความในแนวคิดตามความเช่ือของแต่ละกลุ่มแลว้ 
ยงัมีนกัประเมิน ท่ีมีประสบการณ์จากการประเมินโครงการมธัยมศึกษาในช่วงปี ค.ศ.1932-1940   
ณ มหาวิทยาลยัโอไฮโอ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปวา่ The Eight Year Study (Tyler,  2001) 
ไดแ้ก่ Tyler  ทั้งน้ี Tyler ไดเ้สนอความหมายของการประเมินวา่ เป็นการกาํหนดความสอดคลอ้ง
ตอ้งกนัระหวา่งการดาํเนินงานกบัจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้(determining congruence) หรือ การประเมิน
เป็นการเปรียบเทียบระหวา่ง ส่ิงท่ีเป็นจริง (what is) กบั ส่ิงท่ีควรเป็น (what should be) และการใช้
ขอ้มูลความไม่สอดคลอ้งเป็นหลกัในการตดัสินใจ เป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบั Provus (1971) ท่ี
กล่าววา่ การประเมินเป็นการเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างการปฏิบติัตามท่ีวางแผนไวก้บั
การปฏิบติัตามท่ีเป็นจริง และผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัตามแผนกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ความสอดคลอ้ง/
ไม่สอดคลอ้ง เกิดข้ึนแสดงถึงขอ้ดี/ขอ้เสียของโครงการ นอกจากน้ี ยงัมีการประเมินท่ีตอ้งมีการ
บรรยายอยา่งลุ่มลึก (description or portrayal) โดย Stake (1975, 2001) ท่ีระบุวา่ ผูป้ระเมินจะตอ้ง
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บรรยายความสมัพนัธ์ความสอดคลอ้งของส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง และมาตรฐาน ทั้งน้ีดุลพินิจ
ในการดาํเนินงานจะตอ้งมีรากฐานอยูบ่นความสอดคลอ้งตอ้งกนัของส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีสงัเกตได ้
อยา่งไรกต็ามเวลาต่อมา Stake ไดเ้ร่ิมเปล่ียนแนวคิดจากการดาํเนินงานในแบบจาํลองของตนตาม
แบบเดิมมามุ่งใหค้วามสนใจในประเดน็ท่ีตอบสนองต่อจุดสาํคญัของโครงการมากข้ึน ช้ีใหเ้ห็นวา่ 
การประเมินทางการศึกษาจะขานรับต่อสภาพความเป็นจริงไดก้ต่็อเม่ือกิจกรรมการดาํเนินงานมุ่งท่ี
จะศึกษากิจกรรมของโครงการท่ีเกิดข้ึนโดยตรงมากกวา่ท่ีจะมุ่งไปท่ีเร่ืองของความมุ่งหวงัของ
โครงการท่ีไดต้ั้งไว ้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บฟังผลการประเมินท่ีตอ้งการสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ และควรจะไดร้ายงานความแตกต่างระหวา่งคุณค่าท่ีไดพ้บเห็นในการรายงานความ 
สาํเร็จและความลม้เหลวของโครงการ นอกจากนั้น Stake ยงัใหข้อ้คิดว่า การรวบรวมขอ้มูลในการ
ประเมินลกัษณะน้ีส่วนใหญ่เคร่ืองมือคือตวับุคคลท่ีจะตอ้งทาํการสังเกตและตอ้งมีดุลยพินิจในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีประมวลมาเพื่อการตดัสินใจ สําหรับแนวคิดการประเมินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินคุณค่า 
(determining of worth or value) และการประเมินท่ีเป็นอิสระจากเป้าหมาย (goal free evaluation)
โดย Scriven (1991) เป็นผูริ้เร่ิมแนวคิด โดยเสนอแนะวิธีการประเมินเชิงผสม (hybrid evaluation) 
ซ่ึงใช้ทั้งการประเมินธรรมชาติของโครงการและการประเมินผลท่ีไดข้องโครงการควบคู่กนัไป 
เพ่ือท่ีจะไดส้ารสนเทศท่ีครบถว้นและถูกตอ้งในการประเมินคุณค่าของโครงการ แนวคิดน้ีไดรั้บ
การยอมรับในแวดวงนกัประเมิน คือ  Glass (1976); Worthen & Sanders (1973); Worthen (1990); 
House (1980); Eisner (1979) และ Guba & Lincoln (1989) ในเวลาต่อมา 
 จากการศึกษาและทบทวนการใหค้าํจาํกดัความของนกัประเมินและนกัการศึกษาใน
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นว่า การประเมินการจดัการศึกษานั้นมีแนวคิดมาจากกลุ่มปฏิฐานนิยมและปรัชญา
ประโยชนนิ์ยม โดยเฉพาะแนวคิดการประเมินท่ีอาํนวยความสะดวกหรือทางเลือกในการตดัสินใจ
ของ Stufflebeam et al. (1971); Stufflebeam (2001, 2008) และ Stufflebeam & Madaus (2001)  
รวมทั้งแนวทางการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลงัท่ีพฒันาโดย วิโรจน์  สารรัตนะ (2550) เป็น
รากฐานในการอธิบายความหมายและใช้เป็นแนวทางการอธิบายความเก่ียวกบัหลกัการและการ
ดาํเนินงานเชิงปฏิบติัการประเมินการจดัการศึกษา กล่าวคือ การประเมินเป็นกระบวนการระบุหรือ
กาํหนด หรือ การจดัหาสารสนเทศซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมุ่งประเมิน และการนาํเสนอสารสนเทศท่ีมีการ
บรรยายอย่างลุ่มลึกรอบดา้น มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีคาดหวงั  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง และ
มาตรฐานและ เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจในคุณค่าของการดาํเนินงานการจดัการศึกษาอย่าง
เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดกบับุคลากรและสถาบนัการศึกษาโดยรวม  ในดา้นบริบท ปัจจยั
นาํเขา้ กระบวนการดาํเนินงาน ผลผลิต และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการศึกษา  
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1.2  ประโยชน์ของการประเมนิ 
 เน่ืองจากกระบวนการประเมิน ประกอบดว้ย การวางแผน ดาํเนินการ จดัทาํรายงาน  

และเผยแพร่สารสนเทศของการประเมิน การประเมินมีเป้าหมายสาํคญัท่ีการดาํเนินการให้ไดผ้ลการ
ประเมินท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ผลการประเมินจึงเป็น
ปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ผลการประเมิน และก่อให้เกิดผลกระทบตามมา             
การเผยแพร่สารสนเทศของการประเมินถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี
เก่ียวข้องกบัการส่ือสารไปสู่ผูเ้ก่ียวขอ้งกับการประเมิน ด้วยการคดัเลือกประเภท รูปแบบ และ         
การนาํเสนอรายงานการประเมินท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  

ศิริชยั  กาญจนวาสี (2550) ไดร้ะบุถึงการนาํผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์มีหลาย 
รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การใชใ้นเชิงความคิด (conceptual use) ผลการประเมินอาจช่วยจุดประกายความคิด
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีประเมินมากข้ึน  2) การใชใ้นเชิงตรวจสอบยนืยนั 
(legitimate use) ผลการประเมินอาจถูกใชเ้ป็นเหตุผลสนบัสนุนหรือยนืยนัผลการตดัสินท่ีกาํหนดไว้
ล่วงหนา้ ทาํใหแ้นวทางหรือนโยบายท่ีเลือกใชมี้นํ้ าหนกัหรือความชอบธรรมมากข้ึน  3) การใชใ้นเชิง
สญัลกัษณ์ (symbolic use) ผลการประเมินอาจเป็นเคร่ืองช่วยติดตาม กาํกบั ควบคุมการประเมินว่าไดมี้
การทาํตามแนวทาง ระเบียบ ขั้นตอน ท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือใหง้านประเมินนั้นมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับมาก
ข้ึน และ  4) การใชใ้นเชิงปฏิบติั (instrumental use) ผลการประเมินอาจถูกนาํไปใชโ้ดยตรงในทาง
ปฏิบติั เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงแกไ้ขทาํให้เกิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามมา 
การใช้ผลการประเมินสามารถส่งผลกระทบต่อการกระทาํหรือการดาํเนินงานทั้งระดบับุคคล และ
ระดบัองค์การ โดยอาจเกิดการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ วิธีดาํเนินงาน 
ระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์าร โครงสร้างองคก์าร และวฒันธรรมขององคก์าร นอกจากน้ี การนาํผล
การประเมินสามารถไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบสําคญัคือ  1) ลกัษณะของการ
ประเมิน (characteristic of the evaluation) และ 2) ลกัษณะบริบทองคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้ง (characteristic 
of organizational context) ลกัษณะของการประเมินท่ีช่วยส่งเสริมการใชผ้ลการประเมินประกอบดว้ย 
กระบวนการประเมินท่ีตรงประเดน็ (relevance) วิธีการประเมินมีคุณภาพ (quality) ผลการประเมินท่ีมี
ขอ้คน้พบสนองความตอ้งการ (responsiveness) มีกลยุทธ์ของการเผยแพร่ (dissemination strategies)    
ผูป้ระเมินมีความน่าเช่ือถือ (credibility) และมีทกัษะการส่ือสาร (communication skills) ส่วนลกัษณะ
ของบริบทองคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มขององค์กรดา้นการเมือง เศรษฐกิจ  
และลกัษณะการตัดสินใจท่ีต้องการ รวมทั้ งลกัษณะของผูเ้ก่ียวขอ้งด้านทศันคติต่อการประเมิน     
ความผูกพนักบัการประเมิน และความตอ้งการใชส้ารสนเทศจากการประเมิน ในดา้นปัจจยัสําคญัท่ี
ช่วยส่งเสริมการนาํผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ นัน่คือ การทาํการประเมินท่ีสามารถตอบสนอง
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ความตอ้งการใชส้ารสนเทศของผูเ้ก่ียวขอ้ง นกัประเมินจึงตอ้งแสดงบทบาทการประเมิน (evaluation 
role) และบทบาททางการศึกษา (educational role) ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบ มีความรู้เชิงประเมิน มีส่วน
ร่วมทางการประเมิน พร้อมทั้งอาํนวยความสะดวกในการรับรู้ เขา้ใจผลการประเมิน และช่วยประสาน
การนาํผลการประเมินไปใชป้ระโยชน ์

ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอิทธิพลต่อการประเมินในปัจจุบนั ตามทศันะของ Fitzpatrick,  
Sanders & Worthen (2004) ประกอบดว้ย  1) ใหค้วามสาํคญักบัการประเมินส่ิงท่ีอยูภ่ายในหรือเป็น
นามธรรม  2) อธิบายโดยการใชว้ิธีการคุณภาพ  3) ใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากหลากหลายวิธี
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  4) ตอ้งอธิบายหรือยดึอยูบ่นพ้ืนฐานของทฤษฎีการประเมิน  5) การ
ประเมินตอ้งใหค้วามสาํคญัดา้นคุณธรรม จริยธรรม  6) การประเมินตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีไม่มุ่งเนน้
ผลกาํไร 7) ให้ความสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  8) ผูป้ระเมินตอ้งมีการวางตวัท่ีเหมาะสมและมี
จรรยาบรรณการประเมิน  9) มีการนาํเทคโนโลยแีละการส่ือสารมาใชใ้นการประเมิน 10) การประเมิน
ตอ้งมีใชพ้ื้นฐานจากการวดัการปฏิบติั (performance measurement) และการประเมินท่ีตั้งอยูบ่น
พ้ืนฐานของมาตรฐาน (standards-base assessment) และ  11) การประเมินควรมีการยกระดบัให้
ความสาํคญัในระดบัชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

ความสาํคญั และประโยชนข์องการประเมินท่ีปรากฏอยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
เพ่ือนาํผลไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีวางไวแ้ละเพ่ือพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ให้มีทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดงัปรากฏท่ีรับรู้กนัในวงการศึกษาโดยทัว่ไปแลว้ การประเมินยงัมีบทบาทท่ีเป็น
ประโยชนใ์นการช่วยการจดัการศึกษาในทางออ้ม ไดแ้ก่ (จริยา  เสถบุตร, 2539; พิสณุ  ฟองศรี, 2549) 

1) การใหผ้ลการประเมินในการใหค้าํปรึกษาและแนะนาํ จากความเช่ือท่ีวา่  
การศึกษาคือการพฒันาบุคคล ฉะนั้น กระบวนการดาํเนินงาน นอกจากจะมุ่งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ใน
เชิงวิชาการและผลสมัฤทธ์ิตามท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ กจ็ะมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดท้ราบสถานภาพของตนเอง
ในดา้นอ่ืนๆ เพ่ือช่วยการพฒันาและปรับตวัให้มีชีวิตอยูอ่ยา่งเป็นสุขในสังคมดว้ย สารสนเทศและ
ขอ้มูลเชิงประเมินทางดา้นวิชาการ ดา้นความถนดั ดา้นสติปัญญา ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความสนใจ 
และดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน ซ่ึงครูและนกัแนะแนวนาํมาใชใ้นการให้คาํปรึกษาและแนะนาํ 
จะยงัประโยชน์แก่ผูเ้รียนอยา่งมากมายหลายดา้น อาทิ ประการแรก ช่วยเป็นหลกัฐานให้ผูเ้รียนได้
ตดัสินใจเลือกสายการเรียนในสายวิชาท่ีตนมีความถนดัและสนใจซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศจะช่วยใน
การตดัสินใจไดดี้ข้ึน ประการท่ีสอง ช่วยเป็นแนวทางใหผู้เ้รียนในการเลือกเขา้กลุ่มกิจกรรมวิชาการ 
หรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของชุมนุมต่างๆ ท่ีมีอยูใ่ห้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความสามารถ
ของตนเอง และประการท่ีสาม ก็คือ ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจตนเองในสภาพท่ีเป็นอยู่ รวมทั้งเขา้ใจ
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บุคคลอ่ืน วฒันธรรมและสงัคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่เพ่ือใหป้รับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมไดอ้ยา่งกลมกลืน
และมีความสุข 

2)  การใชผ้ลการประเมินเพ่ือรายงานความกา้วหนา้ในการเรียนใหแ้ก่ผูป้กครอง  
ความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาสําหรับผูเ้รียนแต่ละคนนั้น ผูป้กครองก็นบัว่ามีบทบาทไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าครูผูส้อน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในสถาบนันั้นๆ ฉะนั้น การท่ีครูผูส้อนไดป้ระเมิน
ความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบก็ทาํให้มีหลกัฐานท่ีแน่ชดั และเช่ือถือได้
สาํหรับรายงานต่อผูป้กครอง ซ่ึงผลการประเมินก็จะช่วยในการวางแผนการเรียน ปรับปรุงผลการ
เรียนของผูเ้รียนใหดี้ข้ึน รวมทั้งไดรั้บทราบส่ิงท่ีเป็นปัญหาสาํคญัของผูเ้รียน ซ่ึงถา้หากผูส้อนไดแ้จง้
ใหท้ราบอยา่งทนัการณ์ กจ็ะทาํใหช่้วยกนัแกไ้ข และปรับปรุงพฤติกรรมผูเ้รียนใหดี้ข้ึน 
 3)  การใชผ้ลการประเมินสาํหรับผูบ้ริหารและจดัการศึกษา ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีบริหารและ
จดัการศึกษาในระดบัต่างๆ ลว้นตอ้งอาศยัผลจากการประเมิน เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนหน่วยงานทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จนกระทัง่ถึง
ระดับชาติว่าได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายตามท่ีตั้ งไวห้รือไม่ การดาํเนินงานท่ีผ่านมามีจุดเด่นและ
จุดบกพร่องท่ีตอ้งแกไ้ขในเร่ืองใดบา้ง การพฒันาหลกัสูตรจะมุ่งไปในทิศทางใด นอกจากน้ีผลการ
ประเมินคุณภาพของผูเ้รียนแต่ละคนก็ช่วยเป็นขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารในการจดัตาํแหน่ง หรือจดั
อนัดบัเพ่ือให้ทุนการศึกษา ให้ทุนในการทาํวิจยั ให้รางวลัด้านความประพฤติหรือการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ และในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการต่างๆ ท่ีได้ดาํเนินการและท่ีได้
ร่วมกบัชุมชนกเ็ป็นส่ิงท่ีจาํเป็น ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดแ้สดงผลของความกา้วหนา้และประสิทธิผลในการ
จดัการศึกษาในแต่ละระดบั 

 4)   การใชผ้ลการประเมินสาํหรับตรวจสอบคุณค่าและความคุม้คา่ของงานวิจยัใน 
ชั้นเรียน การดาํเนินการวิจัยทางการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ความสนใจในการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการในชั้นเรียน เพ่ือตอบปัญหาการจดัการเรียนรู้ในระดบัจุลภาคมากข้ึน ในการดาํเนินการ
วิจยัในลกัษณะดงักล่าว กอ็าจมีการดาํเนินการทดลองและมีกิจกรรมการพฒันาทั้งท่ีเป็นเฉพาะกรณี
ในโรงเรียน ซ่ึงมีการเปรียบเทียบระหว่างชั้นเรียนหรือห้องเรียนหรือกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
หรืออาจดาํเนินการเฉพาะหอ้งเรียนใดห้องเรียนหน่ึง การดาํเนินการวิจยัเช่นน้ี ตอ้งใชเ้วลาและทุน
ทรัพย์ในการจัดส่ือการสอน กาํลังงานของครูผูส้อนในการดําเนินงาน ฉะนั้ น เม่ือเสร็จส้ิน
กระบวนการแลว้ก็จาํเป็นท่ีตอ้งมีการประเมินผลของการวิจยัและพฒันาท่ีไดก้ระทาํไปแลว้ว่ามี
คุณค่า  และคุ้มค่าต่อการท่ีนําไปประยุกต์ใช้ต่อไปมากน้อยเพียงใด  และจะต้องปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงในกระบวนการดาํเนินงานในส่วนใดจึงจะยงัประโยชน์ต่อผูเ้รียนและเกิดประสิทธิผล
ต่อการจดัการศึกษามากท่ีสุด 
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 5)  การประเมินเพ่ือประกนัคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากพระราชบญัญติัการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดบ้ญัญติัสาระเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาในหมวด 6 ว่าดว้ยเร่ือง
มาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีให้หน่วยงานตน้สังกัดและสถานศึกษาจดัให้มีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองตามขั้นตอนท่ีกาํหนด และมีสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ในการตรวจสอบคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งในทุก 5 ปี ใน
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษานั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัการประเมินเป็นกลไกสาํคญั ดว้ยการ
ประเมิน 2 ประเภท คือ การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งน้ี มี
เป้าหมายเพ่ือตอบคาํถามกับผูเ้ก่ียวขอ้งหรือสังคมว่า การจัดการศึกษามีคุณภาพคุม้ค่าเพียงใด 
หน่วยงานทางการศึกษาสามารถทราบจุดเด่นและจุดดอ้ย เพื่อกาํหนดแนวทางการพฒันาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 โดยสรุปแลว้ประโยชนข์องการประเมินข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบสาํคญัคือ ลกัษณะของ
การประเมิน และลกัษณะบริบทองค์กรและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีมุ่งประเมิน โดยในบริบทท่ีมกัจะ
นาํไปใช้ประโยชน์ไดแ้ก่ การให้ผลการประเมินในการให้คาํปรึกษาและแนะนาํ การใช้ผลการ
ประเมินเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการเรียนให้แก่ผูป้กครอง การใช้ผลการประเมินสําหรับ
ผูบ้ริหารและจดัการศึกษา การใชผ้ลการประเมินสาํหรับตรวจสอบคุณค่าและความคุม้ค่าของงานวิจยั 
และการประเมินเพ่ือประกนัคุณภาพการศึกษา 

1.3     คุณค่าและเกณฑ์การประเมิน  
  การประเมินเป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายของ
การพฒันาของส่ิงนั้น คุณค่า (value) เป็นคุณลกัษณะนามธรรมท่ีถูกกาํหนดภายใตบ้ริบททางสังคม 
กลุ่มคน หรือบุคคล  การเขา้ถึงคุณค่าของส่ิงต่างๆ จาํเป็นตอ้งอาศยัแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมมาใช้
สาํหรับศึกษาขอ้เท็จจริงท่ีสามารถนาํไปอา้งอิงถึงคุณค่านั้นๆ ท่ีไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ 
คุณค่าภายใน (merit) และคุณค่าภายนอก (worth)  กล่าวคือ นกัประเมินจะตอ้งประเมินในส่วนของการ
บริการของหน่วยงาน โครงการ หรือบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยการเตรียมในส่วนคุณค่าขั้นพ้ืนฐาน
น้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของเกณฑก์ารประเมิน ซ่ึงเกณฑน์ั้นจะตอ้งมีคาํถามท่ีเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(question of stakeholders) และสารสนเทศท่ีมีความจาํเป็น (information needs) เกณฑเ์หล่าน้ีจะนาํมา
ซ่ึงการเตรียมการ การสร้างเคร่ืองมือและมาตรฐานของการตีความ (interpretation standards) สาํหรับ
คุณค่าและเกณฑก์ารประเมิน Stufflebeam (2001) เสนอไวมี้อยู ่7 ระดบั ไดแ้ก่  
 1)  คุณค่าพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมกลุ่มใหญ่ (basic societal values) โดยพิจารณา
ในแง่ความเท่าเทียมกนัของโอกาส (equality of opportunity) ความมีประสิทธิผล (effectiveness) และ                                             
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การเกบ็รักษาในส่ิงท่ีเป็นคุณค่าไว ้(conservative)   
 2)  คุณค่าภายในและคุณค่าภายนอก (merit and worth)  นกัประเมินจะตอ้งประเมินใน
ส่ิงท่ีแสดงถึงคุณค่าหรือคุณภาพท่ีซ่อนอยู่ภายในของจุดประสงค์และคุณค่าภายนอกซ่ึงข้ึนอยู่กบั
สถานการณ์แวดลอ้ม สามารถตีค่าค่อนขา้งเป็นปรนยั ทั้งน้ีการตระเตรียมในศิลปะและเทคนิคของ
การประเมินจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อน และสะท้อนถึงองค์การหรือหน่วยงาน หรือโครงการ 
จะตอ้งมีการจดัเตรียมสมาชิกหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความดีในการปฏิบติังานนั้น   
 3)  มีการประยกุตใ์ชเ้กณฑก์ารประเมินของ CIPP (CIPP criteria)โดย Stufflebeam ได้
อธิบายถึงประเภทของขอ้มูลในดา้นบริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต  ซ่ึงช่วยให้เกิด
เกณฑใ์นการประเมินท่ีสาํคญัคือ (1) การประเมินความตอ้งการจาํเป็น (assessed needs)ของผูรั้บ
ผลประโยชน์ (2) คุณภาพและความเป็นไปไดข้องแผน(quality and feasibility of plans)    (3) การ
ตอบสนองของแผน (responsiveness of plans)  (4) ความสอดคลอ้งระหว่างกิจกรรมกบัแผน 
(congruence between activities and plans) และ    (5) คุณภาพ (quality) ความสาํคญั (significance) 
ความปลอดภยั (safety) และความคุม้ค่าของผลลพัธ์ (cost-effectiveness of outcomes) 
 4) คุณค่าดา้นสถาบนั (institutional values) ทุกสถาบนัมีพนัธกิจ เป้าหมาย และ
ลาํดบัความสําคญั ดงันั้น ผูป้ระเมินควรจะให้ขอ้มูลในด้านท่ีเก่ียวกบัคุณค่าในการท่ีจะพฒันา
องค์การ เช่น โครงการหรือการบริการ มีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจขององค์การหรือไม่ และผู ้
ประเมินควรตรวจสอบว่าผลผลิตหรือบริการท่ีนาํเสนอสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีไดป้ระเมิน
หรือไม่ ซ่ึงผลการประเมินเหล่าน้ีจะช่วยใหอ้งคก์ารหรือการบริการไดด้าํเนินวิธีการท่ีเหมาะสมและ
เกิดคุณค่ากบัสถาบนั 
 5) มาตรฐานทางเทคนิค (technical standards) มีการพฒันาปรับปรุงในมาตรฐาน
ต่างๆ ทางดา้นเทคนิคและวิชาชีพ อาทิ ขอ้ปฏิบติั (codes) การรับรองมาตรฐาน (licensing standards) 
และมาตรฐานวิชาชีพทางเทคนิคและสังคม (professional and technical society standards) จาก
หลากหลายสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความสามารถดา้นการสอน ความเช่ียวชาญดา้นการแพทย ์การ
รับรองมาตรฐานของโรงเรียนระดบัประถม มธัยม หรือมหาวิทยาลยั เป็นตน้ ซ่ึงมาตรฐานเหล่าน้ีมี
หน่วยงานท่ีรับรองโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาท่ีเรียกว่า สถาบนัมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
(American National Standards Institute; ANSI) หากในประเทศไทยกมี็หน่วยงานท่ีควบคุมเร่ือง
มาตรฐานหลากหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของไทยไดแ้ก่ 
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. หน่วยงาน
เหล่าน้ีมีการกาํหนดมาตรฐานและทบทวนในทุก 5 ปี ซ่ึงทาํให้มาตรฐานมีความทนัสมยั โดย
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ในขณะวางแผนการประเมินนั้นผูป้ระเมินควรจะคน้หาและใช้มาตรฐานและระเบียบกฎเกณฑ์
เหล่าน้ีประกอบดว้ย 
 6) หนา้ท่ีของบุคลากร (duties of personnel) หนา้ท่ีของแต่ละบุคคลในองคก์าร ไดแ้ก่ 
ภาระหนา้ท่ีทางวิชาชีพ (professional obligations) และ ความรับผิดชอบต่อองคก์าร (organizational 
responsibilities) ดงันั้นแต่ละคนจะตอ้งถูกกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลงานโดยองคก์าร ในฐานะ
สมาชิกของวิชาชีพ และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายในองคก์าร เช่น หนา้ท่ีของครูจะรวมถึง
ความรับผิดชอบในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มีประสิทธิผล การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลของ
เน้ือหาต่อผูเ้รียน การประเมินความตอ้งการและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง การใหค้าํปรึกษากบัผูเ้รียน และความร่วมมือในความพยายามการปรับปรุงโรงเรียน 
เป็นต้น ดงันั้น การประเมินบุคลากรมีความสําคญัมากในการปรับปรุงปฏิบติังานดา้นองค์การ 
องค์การจะตอ้งสร้างความชดัเจนในหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคน หน้าท่ีเหล่าน้ีช่วยให้มีเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งมากท่ีสุด ในการประเมินการส่งเสริมผลงานโดยบุคลากรขององคก์ารและรับรองว่าได้
บรรลุจุดสูงสุดของวิชาชีพของตนเอง 
 7) เกณฑก์ารศึกษารายบุคคล (idiosyncratic criteria) นกัประเมิน Michael Scriven 
เรียกเกณฑน้ี์ว่า เกณฑร์ะดบัฐานราก (ground-level criteria) ซ่ึงเกณฑน้ี์ผูป้ระเมินไม่สามารถใหค้าํ
นิยามล่วงหนา้ได ้(cannot define them in advance) รวมถึงจะตอ้งมีการโตแ้ยง้ (they must negotiate)
โดยพิจารณาจากรายละเอียดเฉพาะจากการประเมิน และจะตอ้งมีการใหค้าํนิยามในรายละเอียดดา้น
ปฏิบติัการ (they must define them in considerable operational detail) กล่าวคือ เกณฑเ์หล่าน้ีเป็น
การศึกษาเป็นรายกรณีต่อการประเมินเฉพาะ บุคลากรในองคก์รจะตอ้งเกิดความรู้ความเขา้ใจและ
โตแ้ยง้เกณฑเ์ฉพาะเหล่าน้ี ในขณะการวางแผนการวิจยัผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน มีการ
อภิปราย ทาํการประชุมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคนอ่ืนๆ เพ่ือช่วยขยายความประเด็นหลกัๆ รวมถึง
อาจจะศึกษารายงานต่างๆ จากการประเมินในอดีตในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั นอกจากน้ีเกณฑบ์าง
เกณฑอ์าจจะไม่ชดัเจน จนกว่าการประเมินจะไดด้าํเนินการ องคก์ารต่างๆ ตอ้งมีความยืดหยุ่นใน
การออกแบบและทาํการประเมิน ซ่ึงจะทาํให้สามารถปรับปรุงไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในเกณฑก์ารประเมิน
และแผนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประเดน็สาํคญัคือ บุคคลไม่สามารถกาํหนดล่วงหนา้ในดา้นค่านิยม
และเกณฑท์ั้งหมดท่ีจาํเป็นในการประเมิน และจะตอ้งมีการไตร่ตรองตลอดกระบวนการประเมิน เพ่ือ
พฒันา โตแ้ยง้ อธิบาย และการประยกุตใ์ชเ้กณฑท่ี์เหมาะสม 
 ในทศันะของ Etzioni (1964 อา้งถึงใน จุมพล  หนิมพานิช, 2552) กล่าวถึง เกณฑก์าร
ประเมินประกอบดว้ย 
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1) ประสิทธิผล (effectiveness) ซ่ึงหมายถึง ระดบัท่ีบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์
ขององค์การ โดยองค์การท่ีมีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองค์การท่ีประสบความสําเร็จอย่างสูงในการ
ทาํงานตามเป้าหมาย ส่วนองคก์ารท่ีมีประสิทธิผลตํ่าจึงเป็นองคก์ารท่ีไม่ประสบความสาํเร็จในการ
ทาํงานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้ดงันั้นการกล่าวถึงประสิทธิผลขององคก์ารจึงเป็นเร่ืองของ
ความพยายามหาคาํตอบวา่ องคก์ารท่ีศึกษานั้นไดด้าํเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดส้าํเร็จแค่ไหน 
จึงเห็นได้ว่า ประสิทธิผลขององค์การมีความใกล้ชิดกับคาํว่าเป้าหมายขององค์การ เพราะ
ประสิทธิผลขององคก์ารเป็นเร่ืองของการพิจารณาว่า องคก์ารประสบความสําเร็จเพียงใดในการ
ดาํเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย ในแง่ของการวดัประสิทธิผลขององคก์ารสามารถวดัได ้4 วิธี คือ 
(1) วดัจากความสามารถขององคก์ารในการบรรลุเป้าหมาย (2) วดัโดยอาศยัความคิดระบบ (3) วดั
จากความสามารถองคก์ารในการชนะใจผูมี้อิทธิพล และ (4) วดัจากค่านิยมท่ีต่างกนัของสมาชิก
องคก์าร โดยเฉพาะในวิธีการวดัตามขอ้ (1) ซ่ึงตามวิธีวดัประสิทธิผลขององคก์ารจากความสามารถ
ขององคก์ารในการบรรลุเป้าหมายไดต่้อเม่ือลกัษณะขององคก์ารและเป้าหมายนั้นมีลกัษณะตาม
สมมติฐาน 5 ประการ คือ (1) องค์การท่ีศึกษานั้นในความเป็นจริงมีเป้าหมายท่ีแทจ้ริง (2) เรา
สามารถมองเห็นและเขา้ใจเป้าหมายเหล่านั้น (3) จาํนวนเป้าหมายท่ีแท้จริงขององค์การควรมี
ปริมาณไม่มากจนเกินความสามารถท่ีจะวดัได ้(4) ตอ้งมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในเป้าหมายท่ีแทจ้ริง
เหล่านั้น และ (5) สามารถวดัไดว้่าองคก์ารบรรลุเป้าหมายไปไดแ้ค่ไหน เม่ือไร อย่างไร ดงันั้น ใน
กรณีนาํประสิทธิผลมาใชก้บัการประเมินการจดัการศึกษา “การจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล” จึง
หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีเม่ือมีการดาํเนินการสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีกาํหนด
ไวไ้ด ้

2) ประสิทธิภาพ (efficiencies) หมายถึง การมีความสามารถ หรือการเพ่ิมผลผลิต  
หรือการมีสมรรถภาพ หากพิจารณาถึงองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ กคื็อ องคก์ารท่ีใชปั้จจยันาํเขา้หรือ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ดงันั้นประสิทธิภาพขององคก์ารจึงเป็นการ
พิจารณาถึงอตัราส่วนระหว่างปัจจยันาํเข้าและปัจจัยนาํออก องค์การท่ีมีประสิทธิภาพสูง คือ 
องค์การท่ีสามารถผลิตปัจจยันาํออกไดม้ากท่ีสุดจากการใช้ปัจจยันาํเขา้น้อยท่ีสุด หากพิจารณา
ประสิทธิภาพในความหมายดา้นสังคม (social efficiency) หมายถึง การอธิบายประสิทธิภาพในแง่
ของคุณภาพชีวิต หรือการมีชีวิตท่ีดีกว่าหรือการมีชีวิตชีวา การมองในแง่น้ีจึงเป็นการมองในแง่ของ
มนุษยแ์ละสังคมท่ีมีความหมายแตกต่างจากความหมายของประสิทธิภาพในแง่เศรษฐศาสตร์ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีนําประสิทธิภาพมาใช้กับการประเมินผลการจัดการศึกษา  นั่นคือ 
“ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา” จึงหมายถึง การจดัการศึกษาเม่ือไดมี้การดาํเนินการท่ีมีการใช้
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ทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ม่ว่าจะเป็น บุคลากร งบประมาณ วสัดุครุภณัฑจ์ะตอ้งทาํให้เกิดความคุม้ค่าและ
เกิดประโยชนสู์งสุด 

3) ความพอเพียง (adequacy) หมายถึง ความสามารถของการดาํเนินการใหบ้รรลุ 
วตัถุประสงคภ์ายใตเ้ง่ือนไขทางทรัพยากรท่ีมีอยู ่หรือความพอใจท่ีการจดัการศึกษานั้นตอบสนอง
ความตอ้งการโดยพิจารณาจากประสิทธิผล โดยทัว่ไปเกณฑเ์ก่ียวกบัความพอเพียงจะบ่งช้ีถึงความ
คาดหมายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างทางเลือกต่างๆ ของการจดัการศึกษากบัผลท่ีเกิดข้ึนซ่ึง
พิจารณาจากค่าใชจ่้ายกบัประสิทธิผล แบ่งเป็น 4 แบบ คือ 

แบบท่ี 1 ตอ้งการประสิทธิผลสูงสุดในงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เรียกว่า   
การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีเท่ากนั (equal-cost analysis) 

แบบท่ี 2 เป็นการกาํหนดระดบัประสิทธิผลไวค้งท่ีและวิเคราะห์ดูว่าทาํอยา่งไร 
จะบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งเสียค่าใชจ่้ายน้อยท่ีสุด เรียกว่า การวิเคราะห์ประสิทธิผลท่ี
เท่ากนั (equal-effectiveness analysis) 

แบบ 3 การวิเคราะห์แบบท่ีใหท้ั้งค่าใชจ่้ายและประสิทธิผลแปรผนัได ้ความ 
พอเพียงน้ี คือการท่ีอตัราส่วนระหว่างประสิทธิผลกบัค่าใช้จ่ายเป็นอตัราส่วนท่ีดีท่ีสุด เรียกว่า     
การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายและประสิทธิผลแปรผนั (variable-cost, variable effectiveness analysis) 

แบบท่ี 4 การวิเคราะห์ท่ีใหท้ั้งค่าใชจ่้ายและประสิทธิผลคงท่ี การวิเคราะห์แบบน้ี 
ส่วนมากจะเกิดในประเทศยากจน ขาดแคลนงบประมาณ การกาํหนดนโยบายและการปฏิบติัตาม
นโยบายจะเกิดปัญหาเสมอ เพราะนโยบายท่ีออกมาจะกาํหนดว่ามีงบประมาณเท่าไรและตอ้งการ
ประสิทธิผลในระดบัใด การวิเคราะห์แบบน้ีเรียกว่า การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเท่ากนั ประสิทธิผล
เท่ากนั (equal-cost, equal-effectiveness analysis) 
  ลกัษณะของหลกัเกณฑค์วามพอเพียงทั้ง 4 แบบสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1  แสดงแบบความพอเพียง 4 แบบ โดยพิจารณาจากลกัษณะความสัมพนัธ์ของค่าใชจ่้ายกบั 
                  ประสิทธิผล 
 

 ค่าใช้จ่าย 
 คงที ่ แปรผนั 

ประสิทธิผล 

คงที่ แบบท่ี 4 
ทั้งค่าใชจ่้ายและประสิทธิผลคงท่ี 

แบบท่ี 2 
ประสิทธิผลเท่ากนั 

แปรผนั แบบท่ี 1 
ค่าใชจ่้ายเท่ากนั 

แบบท่ี 3 
ทั้งค่าใชจ่้ายและประสิทธิผลแปรผนั 
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4) ความเท่าเทียมหรือความเสมอภาค (equality) เกณฑค์วามเท่าเทียมหรือ 
ความเสมอภาคเป็นเกณฑเ์ก่ียวขอ้งกบัหลกัเหตุผลดา้นกฎหมายและสังคม เกณฑน้ี์พิจารณาไดจ้าก
การกระจายผลของนโยบายและความพยายามของกลุ่มต่างๆท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมหรือความ
เท่าเทียมจากการดาํเนินการตามนโยบาย ซ่ึงคาํนึงถึงผลการจดัสรรผลประโยชน์หรือบริการต่างๆ 
กบักลุ่มต่างๆ ในสงัคมอยา่งเป็นธรรม เช่น นโยบายเปิดโอกาสทางการศึกษา นโยบายการใหบ้ริการ
สาธารณะต่างๆ ซ่ึงจาํเป็นต้องคาํนึงถึงการประเมินในแง่ความเท่าเทียมหรือความเสมอภาค 
โครงการบางอยา่งอาจมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและพอเพียง เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนตน้ทุน
ผลประโยชน ์อาจไดรั้บการประเมินว่าไม่เหมาะสมท่ีจะนาํมาปฏิบติัถา้นโยบายหลายอยา่งท่ีผูไ้ดรั้บ
ผลประโยชน์มากไม่ไดเ้สียค่าใช้จ่ายหรือบริการเลย หรือเสียให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในทาํนอง
กลบักนั นโยบายบางอยา่งผูเ้สียค่าใชจ่้ายหรือค่าบริการใหม้ากกลบัไดรั้บผลประโยชนน์อ้ย เป็นตน้ 

5) การตอบสนองความตอ้งการ (responsiveness) ในบางกรณีพบว่า นโยบายนั้นมี 
ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ มีความพอเพียง ให้ความเป็นธรรม แต่มกัมีปัญหาเกิดข้ึนอยู่เสมอว่า 
นโยบายนั้นไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ ความพึงพอใจในคุณค่าของกลุ่มต่างๆ ได ้เกณฑ์
การตอบสนองความต้องการจึงมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเกณฑ์อ่ืนๆ โดยเฉพาะการ
ตอบสนองนั้นตรงกบักลุ่มเป้าหมายของนโยบายหรือไม่ เกณฑ์การประเมินน้ีจึงมีความมุ่งหมาย
สาํคญัท่ีจะวิเคราะห์ตอบคาํถามเสมอว่า นโยบายหรือส่ิงท่ีดาํเนินการนั้นตอบสนองความตอ้งการ 
ให้ความพึงพอใจ มีคุณค่าต่อสังคมมากน้อยเพียงไรและตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มไดรั้บ
ประโยชนคื์อกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 

6) ความเหมาะสม (appropriate) ซ่ึงอาจพิจารณาถึงหลกัเหตุผลในดา้นท่ีเก่ียวกบั 
หลกัการหรือสาระของนโยบาย เป็นท่ียอมรับว่า ความเหมาะสมของนโยบายใดนโยบายหน่ึงนั้น
มิใช่ข้ึนอยู่กบัเกณฑ์การประเมินเกณฑ์โดยเฉพาะ แต่จะตอ้งอาศยัหลายเกณฑ์ประกอบกนั เกณฑ์
ความเหมาะสมจะตอ้งพิจารณาถึงคุณค่าของวตัถุประสงค ์ความมีเหตุผลสนบัสนุนสมมติฐานต่างๆ 
ของวตัถุประสงคน์ั้น ในขณะท่ีเกณฑก์ารประเมินอ่ืนๆ จะถือว่าวตัถุประสงคเ์ป็นเร่ืองท่ียอมรับกนั
แลว้ เช่น เกณฑก์ารประเมินเร่ืองประสิทธิภาพและความเป็นธรรมไม่เคยตั้งคาํถามเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์
แต่เกณฑค์วามเหมาะสมจะตอ้งถามว่าวตัถุประสงคน์ั้นเหมาะสมหรือไม่ การท่ีตอบคาํถามน้ีไดต้อ้ง
พิจารณาเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมินร่วมกนั คือจะตอ้งใชห้ลกัเหตุผลหลายดา้นประกอบ การใช้
เกณฑ์การประเมินใดๆ นั้น มิไดห้มายความว่าจะตอ้งใช้เกณฑ์ทุกเกณฑ์ให้ครบถว้นจึงจะทาํการ
ประเมินได ้ในทางปฏิบติัมกัจะใชเ้กณฑ์ใดเกณฑห์น่ึงเป็นหลกั เพ่ือแสดงให้เห็นจุดเนน้หนกัหรือ
แสดงให้ทราบว่าการประเมินนั้นให้ความสําคญัในเร่ืองใด เช่น เกณฑ์ประสิทธิภาพหรือเกณฑ์
ความเป็นธรรมเป็นหลกัดงัน้ี เป็นตน้ 
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  นอกจากนั้น มาตรฐานการประเมินทางการศึกษาท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไป
และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองท่ีจดัทาํข้ึนโดยคณะกรรมการจดัทาํมาตรฐานสาํหรับการประเมินทาง
การศึกษาของสหรัฐอเมริกา (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2550; สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2549ก; Fitzpatrick,  
Sander, & Worthen, 2004; Yarbrough et al., 2010) มีมาตรฐานของการประเมิน 5 มาตรฐาน ไดแ้ก่      
1) มาตรฐานดา้นอตัถประโยชน์ (utility standards) ซ่ึงมุ่งใหก้ารประเมินเป็นกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิด
สารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชผ้ลประเมิน 2) มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(feasibility) 
โดยเนน้ความเป็นจริงของการประเมิน  3) มาตรฐานดา้นความชอบธรรม (propriety) ซ่ึงเป็นไปตาม 
กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม  4) มาตรฐานดา้นความถูกตอ้ง (accuracy) และ 5) มาตรฐาน
ดา้นความพร้อมรับผดิจากการประเมิน (evaluation accountability)โดยมุ่งใหก้ารประเมินดาํเนินการ
ตามหลกัวิชาการมีสารสนเทศเพียงพอในการตดัสินคุณค่าของโครงการหรือองคก์ารท่ีมุ่งประเมิน 
ซ่ึงทั้ง 5 มาตรฐาน ซ่ึงจะอธิบายในรายละเอียดในหวัขอ้การประเมินเชิงระบบแบบรวมพลงัต่อไป 

   จากการกล่าวถึงคุณค่าและเกณฑก์ารประเมินเพ่ือจะนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการประเมิน 
การจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษานั้น คุณค่าของการประเมินจะตอ้งเร่ิมตน้จากตวัผูว้ิจยัเป็น
อนัดบัแรกท่ีเสมือนเป็นเคร่ืองมือวิจยัช้ินสาํคญัในการจะไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น รวมไปถึงคุณค่าของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลหรือกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาทั้งส่ิงท่ีปรากฏชดัและส่ิงท่ีแฝงเร้นภายใน 
คาํนึงถึงคุณค่าของสถาบนัท่ีจดัการศึกษา สามารถจดัหาเกณฑท์ั้งจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
จากเอกสารและเกณฑม์าตรฐานท่ีมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้โดยเกณฑเ์หล่านั้นตอ้งคาํนึงถึง
ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความสอดคลอ้ง มีคุณภาพ มีความเป็นไปได ้ความพอเพียง 
เสมอภาค และเหมาะสม มีมาตรฐานดา้นอตัถประโชน์ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความชอบธรรม 
ดา้นความถูกตอ้ง และดา้นความพร้อมรับผิดจากการประเมิน ซ่ึงคุณค่าและเกณฑ์เหล่าน้ีนาํมาซ่ึง
การกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีครอบคลุมการประเมินการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา 

1.4   ประเภทของแบบจาํลองการประเมิน 
การดาํเนินการประเมินมีพฒันาการประเมินค่อนขา้งยาวนานจนถึงยคุปัจจุบนั มีการ 

พฒันาดา้นรูปแบบ หรือแบบจาํลอง (model) สาํหรับการประเมินส่ิงต่างๆ หลายรูปแบบ จนทาํให้
แนวคิดและหลกัการเหล่านั้น สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

1.4.1 ความหมายและลกัษณะของแบบจาํลอง 
  คาํวา่ รูปแบบ หรือ แบบจาํลอง หรือ โมเดล ไดน้าํมาใชเ้พ่ือส่ือความหมาย 

ใหต้รงกบัภาษาองักฤษว่า model โดย Robbins (1986, 1993 อา้งถึงใน พิสณุ  ฟองศรี, 2549) ไดใ้ห้
ความหมายของ แบบจาํลอง (model) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ท่ีทาํให้เขา้ใจปรากฏการณ์หรือ
ความจริงไดง่้ายข้ึน ซ่ึงแบบจาํลองโดยทัว่ไปตอ้งมีส่วนประกอบท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 
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วตัถุประสงค ์ตวัแปร องคป์ระกอบหรือสาระเน้ือหาและความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร องคป์ระกอบ
หรือเน้ือหาสาระดงักล่าว สาํหรับ เยาวดี  รางชยักุล วิบูลยศ์รี (2549) ระบุว่า แบบจาํลอง หมายถึง 
วิธีการท่ีบุคคลถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจ จินตนาการ ท่ีมีต่อปรากฏการณ์หรือเร่ืองราวใดๆ ให้
ปรากฏโดยใชก้ารส่ือสารในลกัษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผงัต่อเน่ือง หรือ
สมการทางคณิตศาสตร์ใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย และสามารถนาํเสนอเร่ืองราวหรือประเด็นต่างๆ ได้
อยา่งกระชบั ภายใตห้ลกัการอยา่งมีระบบ ดา้น ศิริชยั  กาญจนวาสี (2550) กล่าวว่า รูปแบบ หรือ
แบบจาํลอง สามารถนาํไปใชใ้นความหมายท่ีแตกต่างกนั คือ  1) แบบจาํลองของจริง  2) ตวัแบบท่ี
ใชเ้ป็นแบบอยา่ง 3) รูปแบบท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล สัญลกัษณ์ และหลกัการของระบบ 
และ  4) แบบแผนตวัอยา่งของการดาํเนินงานท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ในระบบ ซ่ึง 
ศิริชยั  กาญจนวาสี (2550) ไดใ้หค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า รูปแบบหรือแบบจาํลอง ตามความหมายเม่ือ
เทียบกบั ทฤษฎี (theory) จะเห็นว่า ในความหมายท่ี 1) และ 2) มิไดมี้ความหมายในเชิงทฤษฎี เป็น
เพียงการจาํลอง หรือการลอกเลียนแบบให้เหมือนกบัของจริง แต่สาํหรับความหมายท่ี 3) รูปแบบ
หรือแบบจาํลอง มีความหมายเทียบเคียงกบัคาํว่า ทฤษฎี ส่วนความหมายท่ี 4) รูปแบบหรือแบบจาํลอง 
เป็นแบบแผนอยา่งหน่ึงท่ีไดจ้ากการถ่ายแบบจากทฤษฎีสู่การปฏิบติั หรือท่ีเรียกว่า เป็นรูปแบบเชิง
ปฏิบติัการ (working model) จากการใหค้วามหมายของแบบจาํลองเป็นภาพความคิดท่ีมุ่งส่ือสาร 
แนวคิด หลกัการ ตลอดจนปรากฏการณ์ท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งเป็นระบบและสมเหตุสมผล ทาํใหก้าร
วางแผนการดาํเนินการต่างๆ เขา้ใจง่ายข้ึน 

  สาํหรับประเภทของแบบจาํลอง ซ่ึง ศิริชยั  กาญจนวาสี (2550)  สามารถ 
แยกได ้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 1) แบบจาํลองเชิงบรรยาย (narrative models) เป็นการนาํเสนอโดยใชค้าํ
บรรยายระบุถึงแนวคิด หลกัการ หรือ ตวัแปร และมีคาํอธิบายถึงปรากฏการณ์ด้วยคาํบรรยาย
ความสัมพนัธ์ระหว่าง แนวคิด หลกัการ หรือตวัแปรเหล่านั้น  2) แบบจาํลองเชิงรูปภาพ (graphic 
models) เป็นการนาํเสนอโดยใช้รูปภาพ หรือสัญลกัษณ์จาํลอง แสดงถึง แนวคิด หลกัการหรือ     
ตวัแปรเหล่านั้น และ  3) แบบจาํลองเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical models) เป็นการนาํเสนอโดย
ใชส้ัญลกัษณ์ แนวคิด หลกัการ หรือตวัแปร และใชฟั้งก์ชัน่คณิตศาสตร์เช่ือมโยงระหว่างแนวคิด 
หลกัการ หรือตวัแปรเหล่านั้น  

  ในส่วนของศาสตร์ดา้นการประเมิน มีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองกบัการ 
ประเมินท่ีเรียกวา่ แบบจาํลองการประเมิน (evaluation model) ในเชิงปฏิบติัตามโครงการต่างๆ การ
ประเมินหลกัสูตร การประเมินเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง การประเมินหน่วยงาน
หรือการประเมินองคก์าร  
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1.4.2 ประเภทของแบบจาํลองการประเมิน 
ในการดาํเนินการประเมิน นกัประเมินควรจะมีแบบจาํลองหรือแผนงาน ซ่ึง 

เป็นกรอบการดาํเนินงาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการแสวงหาคาํตอบเก่ียวกบัความคุม้ค่าของการ
ดาํเนินงานหรือโครงการ และช่วยเป็นสารสนเทศสําหรับผูท่ี้รับผิดชอบด้านนโยบายในการ
ตดัสินใจ แบบจาํลองสาํหรับการประเมินทาํหนา้ท่ีคลา้ยกบัรูปแบบการวิจยั นัน่คือ เป็นเสมือนแบบ
พิมพเ์ขียวสําหรับการดาํเนินงานประเมิน แต่จุดท่ีแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดัก็คือ กรอบในการ
ดาํเนินงานประเมินวางไวอ้ย่างหลวมๆ และสามารถปรับเปล่ียนไดเ้พ่ือให้เขา้กบัสถานการณ์ตาม
ความเป็นจริงในแต่ละกรณี (จริยา  เสถบุตร, 2539) รายละเอียดของแบบจาํลองท่ีมีการรวบรวมไว้
บางคร้ังอาจใชก้ารทบัศพัทภ์าษาองักฤษกาํกบัไว ้บางคร้ังอาจใช ้Approach หรือ Technique ดัง่ท่ี 
Stake (2001) เห็นว่า รูปแบบการประเมินเป็นเพียงแนวทาง เทคนิค หรือวิธีการประเมินเท่านั้น 
อยา่งไรกต็ามในการประเมินคร้ังน้ี ไดอ้ธิบายแบบจาํลอง (model) ไวเ้บ้ืองตน้แลว้ ดงันั้น จึงใชค้าํว่า 
แบบจาํลองการประเมิน ในการประเมิน มีนกัประเมินหลายท่านไดจ้าํแนกแบบจาํลองการประเมิน
ท่ีแตกต่างกนัไป โดยจะเสนอกรณีการจดัประเภทของ Ernest R. House ซ่ึงไดร้วบรวมจากการ
วิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนของนกัทฤษฎีการประเมินของ Robert E. Stake, W. James Popham, และ 
Blaine R. Worthen & James R. Sanders  (House, 1978 cited in Madaus, scriven, & Stufflemeam, 
1991) และ ศิริชยั  กาญจนวาสี (2550) นกัวิชาการประเมินชั้นนาํของไทย  ดงัน้ี 

House (1978 cited in Madaus, scriven, & Stufflemeam, 1991)ไดจ้ดัสารระบบ 
จาํแนกแบบจาํลองการประเมิน (taxonomy of some evaluation models) หรือแบบจาํลองการดาํเนิน
กิจกรรมการดาํเนินงานเป็นหลกัไว ้8 แบบ ประกอบดว้ย   

1)  การดาํเนินงานวิเคราะห์ระบบ (systems analysis) แนวทางน้ีตั้งอยูบ่น 
สมมติฐานของการวดัในเชิงปริมาณ เป็นการประเมินวิถีปฏิบติั ตวัช้ีวดัของการดาํเนินงานจะไดม้า
จากการวิเคราะห์วตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานหรือโครงการ เพ่ือจะใชว้ิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์หาคาํตอบในเชิงสาเหตุและผล การออกแบบการประเมินส่วนใหญ่จะนาํไปใช้ในดา้น
ธุรกิจและการจดัการ มีนกัประเมินท่ีสาํคญัคือ Rivlin   

2)  การดาํเนินงานโดยยดึวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเป็นหลกั (behavioral  
objectives) แบบจาํลองน้ีรู้จกักนัแพร่หลายในการประเมินการจดัการเรียนรู้ท่ีมีแนวคิริเร่ิมมาจาก 
Tyler ซ่ึงไดเ้สนอให้ใชเ้ป้าหมายทางการศึกษาท่ีไดว้างไวเ้ป็นพ้ืนฐานในการประเมิน (goal-base 
evaluation) โดยครูผูส้อนหรือนกัการศึกษาจะตอ้งตีความหมายของเป้าหมายทางการศึกษาออกมา
ในรูปของพฤติกรรมของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นท่ีพึงปรารถนาของแต่ละสังคม และนัน่ก็คือ ตวัช้ีวดัหรือตวั
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บ่งช้ี (indicator) ของการประเมิน โดยนกัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง คือ Popham ก็ไดใ้ห้การสนับสนุน
แนวคิดน้ี 

  3) การดาํเนินงานโดยยดึการตดัสินใจ (decision making) หรือการดาํเนินงาน 
การประเมินท่ียดึการจดัการ (management-oriented approaches) (Worten et al., 1997 cited in Fitzpatrick, 
Sanders & Worthen, 2004) การประเมินในลกัษณะน้ี จะเก่ียวขอ้งกบัการนาํมาซ่ึงสารสนเทศเพ่ือ
เป็นทางเลือกในการตดัสินใจใหก้บัผูท่ี้มีอาํนาจการตดัสินใจ โดยผูป้ระเมินตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนต่อการตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมต่อไปในภายหนา้ นอกจากนั้นผูป้ระเมินยงัทาํความ
เขา้ใจกบัสภาพความเป็นจริง บริบทของการดาํเนินงาน ขอ้จาํกดัในการปฏิบติังานอยา่งถ่องแทแ้ละ
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในเร่ืองระดบัการตดัสินใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อไป นกัประเมินท่ีเป็นหลกัแนวคิด คือ Stufflebeam รวมทั้ง Alkin ดว้ย   

4) การดาํเนินงานโดยไม่ยดึวตัถุประสงคห์รือการมีอิสระจากวตัถุประสงค ์ 
(goal free) Scriven เป็นบุคคลท่ีริเร่ิมแนวคิดน้ี โดยเห็นวา่ แนวคิดการประเมินท่ียดึวตัถุประสงคเ์ป็น
หลกัยงัไม่ครอบคลุมองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเท่าท่ีควร การประเมินจะตอ้งครอบคลุมกิจกรรม
หรือผลประโยชน์ทุกๆ อย่างท่ีปรากฏจากการดาํเนินงานตามสภาพความเป็นจริง และประเมินผล
กระทบ (impact) ความเป็นจริง (actual effects) บางคร้ังผูป้ระเมินจะอาจไม่ตอ้งใส่ใจกบัวตัถุประสงค์
ของโครงการท่ีกาํหนดไวม้ากนกั เพราะจะทาํใหเ้กิดความลาํเอียง (bias) ในการวิเคราะห์หรือประเมิน
สภาพการณ์ ไม่สามารถท่ีจะกาํหนดผลกระทบขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึน นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรง
หรือผลกระทบหลกั (main effects) จากการดาํเนินการของโครงการหรือกิจกรรม   

5)  การดาํเนินงานในลกัษณะเชิงวิพากษศิ์ลป์ (art criticism) การประเมิน 
ลกัษณะน้ี ผูป้ระเมินจะตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ มีความรู้ในเร่ืองท่ีประเมิน พร้อมทั้ งมีเกณฑ์ซ่ึงเป็น
แนวทางในการประเมินคุณค่าของงานเชิงศิลป์อยา่งชดัแจง้ เพราะการประเมินมกัจะกระทาํโดยการ
วิพากษว์ิจารณ์ ซ่ึงเป็นการให้คาํอธิบายและความกระจ่างเก่ียวกบัแนวคิดและความเป็นมาของการ
สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ โดยมีทฤษฎีหรือแนวคิด ซ่ึงเป็นท่ียอมรับทั่วไปเป็นหลกัฐานในการ
สนบัสนุนการตดัสินคุณค่าของผลงานใดผลงานหน่ึง นกัประเมินท่ีไดรั้บการยอมรับก็คือ Eisner 
และ Kelly 

6) การดาํเนินงานตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพ (accreditation) เป็นการประเมิน 
เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานความรู้ของผูท่ี้จะกา้วสู่วงการวิชาชีพนั้นๆ ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน หากบุคคล
เขา้รับการประเมินผา่นเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีคณะกรรมการของคุณวฒิุในแต่ละสาขาวิชาชีพไดว้างไว้
กจ็ะไดรั้บการรับรองประกอบวิชาชีพนั้น การประเมินลกัษณะน้ีผูริ้เร่ิมคือ North Central Association 
ของสหรัฐอเมริกา 
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7) การดาํเนินงานเชิงโตแ้ยง้หรือก่ึงแบบแผนกฎหมาย (adversary/quasi-legal) 
เป็นการประเมินท่ีมีการประยกุตก์ระบวนการโตแ้ยง้ท่ีใชใ้นการพิจารณาตดัสินในศาล เป็นวิธีท่ีจะ
ช่วยให้ผูป้ระเมินได้ตรวจสอบคุณค่าของการดาํเนินการประเมินไดถ่ี้ถว้นและครอบคลุมท่ีสุด 
เพราะมีทั้งฝ่ายท่ีเป็นกลุ่มสนบัสนุนแนวความคิดและกลุ่มท่ีโตแ้ยง้คดัคา้น ซ่ึงสารสนเทศและขอ้มูล
ท่ีนาํมาใช้เป็นหลกัฐานท่ีสนับสนุนหรือหักลา้งนั้นก็มีทั้ งในลกัษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
และเม่ือมีการนาํมาประยุกต์ใชใ้นวงการศึกษาก็ผ่อนคลายความเขม้งวดลงไปจากกระบวนการท่ี
ดาํเนินการในศาล เพราะประเดน็ทางการศึกษาไม่ถึงกบัเก่ียวพนักบัการกระทาํท่ีผดิกฎหมายหรือขดั
ต่อกฎหมายแต่อยา่งใด 

8) วิธีดาํเนินการศึกษาเฉพาะกรณี (transaction/case study) การประเมินโดย 
อาศยัวิธีศึกษาเฉพาะกรณี เพ่ือตรวจสอบ คุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนิยมแพร่หลายใน
กลุ่มนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา โดยเฉพาะการพฒันาชนบท หากมาประยุกต์ใชก้บัการ
พฒันาการศึกษา จะเก่ียวเน่ืองกบักรณีศึกษาระดบัห้องเรียน ระดบัโรงเรียน และโครงการเฉพาะใน
การพฒันาการศึกษา วิธีการดาํเนินการอาจกล่าวไดว้่า เป็นการถ่ายทอดความรู้จากกลยุทธ์ในเชิง
อุดมคติสู่การดาํเนินงานเชิงปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง โดยผูป้ระเมินจะดาํเนินการศึกษา รวบรวมขอ้มูลใน
การประเมินในสภาพท่ีโครงการหรือกิจกรรมดาํเนินไปอย่างปรกติหรือวิธีท่ีไม่เป็นทางการ 
(informal method) อาศยัวิธีการเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะทาํใหไ้ดส้ารสนเทศยอ้นกลบัไปยงักลุ่มบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะไดพ้ฒันาไดถู้กตอ้งตามความจาํเป็นและความตอ้งการของบุคคลท่ีเป็นเป้าหมาย
ต่อไป นกัประเมินในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Stake, Smith, MacDonald และ Parlett-Hamilton  

ศิริชยั  กาญจนวาสี (2550) ไดศึ้กษาแนวคิดการประเมินมาจากงานเขียนของ  
นกัทฤษฎีการประเมินของ Professor Marvin C. Alkin, W. James Popham Frederic และการร่วมสนทนา
กบั Professor Lee J. Cronbach รวมทั้งประสบการณ์จากการศึกษาคน้ควา้จึงไดจ้าํแนกแบบจาํลองการ
ประเมินไวมี้ 28 แบบ  แบ่งเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม มีสาระโดยสงัเขป ดงัน้ี  

กลุ่มที ่1  กลุ่มทีเ่น้นการตัดสินใจด้วยวธีิเชิงระบบ (system decision- 
oriented evaluation) เพ่ือเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต่์อผูเ้ก่ียวขอ้งสาํหรับการตดัสินใจเชิง
บริหารหรือผูอ้าํนาจการตดัสินใจ มีแบบจาํลองการประเมินในกลุ่มน้ีทั้งส้ิน 9 แบบ ดงัน้ี 

1) แบบจาํลองการวิเคราะห์ระบบ (system analysis model) แบบจาํลองน้ี 
ใชเ้ทคนิค PPBS (planning, programming and budgeting system) มีแนวคิดมาจากทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตสูง โดยเช่ือว่าปัจจยัเบ้ืองตน้ (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิต (output) มีความสมัพนัธ์กนั สามารถวดัผลและวิเคราะห์ในเชิงปริมาณในการหาสาเหตุและ
ผลระหว่างปัจจัยเบ้ืองต้นและผลผลิต รวมทั้ งสรุปผลท่ีได้ว่าบรรลุเป้าหมายเพียงใด สามารถ
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัส่ิงประเมินอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั และเน้นเกณฑ์การส้ินเปลือง
ทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด 

2) แบบจาํลองวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย (cost related analysis model) เป็นการ 
ประยกุตว์ิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการประเมิน นัน่คือ วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายกบั
ประสิทธิผลท่ีไดรั้บ (cost effectiveness analysis) การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายกบัผลประโยชน์ตอบ
แทนในรูปแบบของตวัเงิน (cost benefit analysis) การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายกบัผลประโยชน์ของการ
ใชส้อย (cost utility analysis) และการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายของความเป็นไปได ้(cost feasibility 
analysis) เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ทางเลือกนั้นมีค่าใชจ่้ายอยูใ่นวงเงินท่ีมีอยูแ่ละมีทางเลือกต่างๆ ท่ีเป็นไปได ้

3) แบบจาํลองดว้ยเทคนิคการทบทวนและประเมินแผนงาน (program  
evaluation and review techniques model : PERT) การประเมินเป็นการใชเ้ทคนิคทบทวนและ
ประเมินการจดักิจกรรมโครงการหรือองคก์าร เพ่ือให้ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และ
เสร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนดโดยอาศยัการสร้างแผนผงัการดาํเนินงานเป็นขั้นตอน และปฏิบติัตาม
พร้อมทั้งระดมหรือใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม ซ่ึงเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าเป็นเทคนิคในการติดตามส่ิง
ท่ีดาํเนินการประเมิน 

4) แบบจาํลองของรอสซ่ี ฟรีแมน และไวรช ์(Rossi, Freeman, and  
Wright’s approach model) เป็นแบบจาํลองการประเมินตามช่ือผูพ้ฒันาทั้ง 3 คน การจาํลองจะเนน้
การเป็นระบบ มีการวางแผน  มีวิธีการและมาตรฐานชัดเจน เพ่ือผลการประเมินมีความตรง 
(validity) และมีความเช่ือมัน่ (reliability) ทั้งน้ีผลการประเมินจะไดส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผน ติดตาม ควบคุมผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

5) แบบจาํลองเชิงทดลอง (experimental model) เป็นแบบจาํลองการประเมิน 
ท่ีมีแบบแผน มีการควบคุมตวัแปร เก็บรวบรวมขอ้มูลและตดัสินขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สรุปผลขอ้มูล
ในรูปความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ และสามารถนาํผลอา้งอิง (generalization) กบัส่ิงประเมินอ่ืนใน
ลกัษณะคลา้ยคลึงได ้

6) แบบจาํลองยดึจุดมุ่งหมาย (goal-base model) เป็นแบบจาํลองประเมินท่ี 
ยดึจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของส่ิงท่ีประเมินเป็นหลกั ดงันั้น วตัถุประสงคข์องส่ิงท่ีประเมินตอ้งมี
ความชดัเจน สามารถวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะเป็น
การตดัสินผลสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

7) แบบจาํลองการตรวจสอบความไม่สอดคลอ้ง (discrepancy model)  
แบบจาํลองน้ีเนน้การตรวจสอบความไม่สอดคลอ้งระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง โดย
จะตอ้งมีเกณฑม์าตรฐานความสอดคลอ้งของแต่ละขั้นตอนของการประเมิน นอกจากนั้นยงัสามารถ
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ปรับเปล่ียนการดาํเนินงานหรือเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัระดบัท่ียอมรับไดห้รือยติุการดาํเนินส่ิงท่ีจะ
ประเมินนั้น แบบจาํลองน้ีเป็นการช้ีจุดเด่นและจุดดอ้ยของการดาํเนินงานหรือการดาํเนินงานนั้น
บรรลุเป้าหมายเพียงใด 

8) แบบจาํลองซิป (context-input-process-product : CIPP) แบบจาํลองน้ี 
ใช้สําหรับการประเมิน บริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต เพ่ือช่วยผูบ้ริหารในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของส่ิงท่ีประเมิน การดาํเนินงาน การกาํหนด
ยุทธวิธี แผนงาน และการปรับเปล่ียนยุทธวิธี แผนงานการดาํเนินงานให้มีความเหมาะสม รวมทั้ง 
การตัดสินเก่ียวกบั คง ขยาย ยุบ หรือ เลิก ส่ิงท่ีประเมิน โดยนักประเมินจะต้องออกแบบการ
ประเมินใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหารดว้ยการระบุประเภท ระดบั และคาดคะเน
สถานการณ์ ของการตดัสินใจท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งอาจกาํหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจในแต่ละ
สถานการณ์ดว้ย 

9) แบบจาํลองแบบศูนยก์ลางการเรียนรู้ดา้นการประเมิน (center for the  
study of evaluation model : CSE) เป็นแบบจาํลองท่ีเนน้การเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต่์อ
ผูบ้ริหาร โดยการประเมินประกอบดว้ยกิจกรรมสําคญั คือ การประเมินความตอ้งการของระบบ 
(system assessment) การประเมินวางแผนโครงการ (program planning) การประเมินการดาํเนินงาน
ตามแผน (implementation evaluation) การประเมินความกา้วหนา้ (progress evaluation) และการ
ประเมินผลลพัธ์ (outcome evaluation) นักประเมินจะรวบรวมขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดเ้ก่ียวกบัส่ิงท่ี
ประเมินให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร และนักประเมินจะเป็นคนกลางท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
หรือส่วนร่วมกบัส่ิงท่ีประเมิน 

กลุ่มที ่2  กลุ่มทีเ่น้นการตดัสินใจด้วยวธีิเชิงธรรมชาติ (naturalistic decision- 
oriented evaluation) เพ่ือเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งสาํหรับการตดัสินใจเชิง
บริหารของผูบ้ริหารหรือผูอ้าํนาจการตดัสินใจ มีแบบจาํลองการประเมินในกลุ่มน้ีทั้งส้ิน 7 แบบ 
ดงัน้ี 

1) แบบจาํลองการนาํผลไปใชป้ระโยชน ์(utilization-focused approach model:  
UFA) แบบจาํลองน้ี จะเนน้การนาํผลไปใชป้ระโยชน์โดยใชบุ้คลิกภาพของนกัประเมินไปสู่การใช้
ประโยชน์ของผลการประเมิน โดยนกัประเมินจะสร้างความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูต้อ้งการใชข้อ้มูล
โดยตรง  เพ่ือให้รู้ขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีตอ้งการทาํ และให้ขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการ การดาํเนินงาน
สามารถกระทาํไดโ้ดย ระบุผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงท่ีตอ้งการใชผ้ลการประเมิน กาํหนดประเด็นการ
ประเมินใหช้ดัเจน เลือกวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และใชเ้กณฑก์ารตดัสินซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับของผูใ้ชผ้ลการประเมินเพ่ือสรุปและตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน 
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2) แบบจาํลองยดึผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders-based model)  
แบบจาํลองน้ีใหค้วามสาํคญัและเนน้สนองตอบความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ (multiple stakeholder 
groups) ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของการประเมิน การเลือกกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งจะ
พิจารณาจากกลุ่มท่ีจะนาํผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ หากกลุ่มท่ีเป็นตวัแทนของกระบวนการ
ตดัสินใจ (decision making process) จะตอ้งเป็นลุ่มท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจและไม่จาํเป็นตอ้งมี
ส่วนร่วมอยา่งใกลชิ้ด และหากเพ่ือสร้างพลงัอาํนาจ (empowerment) จะเลือกกลุ่มท่ีมีอาํนาจในการ
ตดัสินใจตํ่า แต่มีบทบาทต่อรองสูง เช่น ผูใ้ชบ้ริการ กลุ่มผลประโยชน ์และกลุ่มพลงัต่างๆ 

3) แบบจาํลองสนองความตอ้งการ (responsive model) เป็นแบบจาํลองท่ี 
เนน้สนองความตอ้งการสารสนเทศของผูส้นใจใชผ้ลการประเมิน โดยพยายามตดัสินคุณค่าของการ
ดาํเนินงานตามทศันะของผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายอย่างกวา้งขวาง รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกตและ
สัมภาษณ์ตามสภาพธรรมชาติ โดยใชผู้เ้ก็บรวบรวมขอ้มูลหลายกลุ่ม เนน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รับรู้กระบวนการและผลกระทบในดา้นการเปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงพิจารณาองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 
ส่ิงนาํเขา้ การปฏิบติั และผลลพัธ์ วิธีการประเมินเนน้การบรรยายความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ 
ตามท่ีคาดหวงัและเกิดข้ึนจริง และตัดสินคุณค่าโดยการเปรียบเทียบมาตรฐานในทัศนะของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งฝ่ายต่างๆ ส่วนการตดัสินคุณค่าสุดทา้ยเป็นหน้าท่ีของผูใ้ชผ้ลการประเมิน โดยกาํหนด
เกณฑแ์ละพจิารณาคุณค่าฝ่ายต่างๆ เอง 

4) แบบจาํลองท่ีเนน้การสร้างสรรคข์องนกัประเมิน (creative model)  
แบบจาํลองน้ีจะใชห้ลกัความสอดคลอ้งการตอบสนองตามสถานการณ์ (situationally responsive) 
เน้นผลท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้ (utilization-focused) และมีวิธีการท่ียืดหยุ่น (methodologically 
flexible) ด้วยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการปรับเปล่ียนสถานการณ์และการประเมินให้
เหมาะสมกนั โดยอาศยัความสามารถส่วนตวัของนกัประเมินในการเจรจาต่อรอง การมีปฏิสัมพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือออกแบบการประเมิน และปรับวิธีการ เทคนิค ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป ดงันั้นนกัประเมินจึงตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละกลา้ตดัสินใจ กระตือรือร้น 
ไวต่อการตอบสนองปรับตวัไดดี้ สามารถให้ความรู้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยให้เกิดความเขา้ใจใน
กระบวนการประเมิน และใชผ้ลการประเมินได ้

5) แบบจาํลองบริหารจดัการความขดัแยง้ (transactional model) ซ่ึงเป็น 
แบบจาํลองใชเ้พ่ือแกไ้ขความแตกแยกหรือขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากการดาํเนินงานและประสานรอย
ร้าว โดยใชห้ลกัการบริหารความขดัแยง้ กระบวนการประเมินจะเร่ิมดว้ยการประชุมเพ่ือรับทราบ
ปัญหาของกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด สร้างเคร่ืองมือติดตามขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์เก่ียวกบัการรับรู้ปัญหา ความคาดหวงัของกลุ่มต่างๆ ปรับเปล่ียนส่ิงท่ีประเมินให้
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เหมาะสม โดยสร้างความรับผิดชอบร่วมกนั ติดตามควบคุม ตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนใหม่ดว้ย 

6) แบบจาํลองท่ีสร้างความกระจ่าง (illuminative model) แบบจาํลองการ 
ประเมินน้ีเน้นการใช้เทคนิคการสังเกตแบบปลายเปิด (open-ended observation) เก่ียวกับ
คุณลกัษณะสําคญัของส่ิงท่ีประเมิน เช่น ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ สถานการณ์แวดลอ้ม และปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงท่ีประเมิน เพ่ือบรรยาย แปลความหมาย และจัดทํา
เอกสารรายงานเก่ียวกบัผลดีผลเสียของสถานการณ์แวดลอ้ม นวตักรรม การเปล่ียนแปลงและ
ผลลพัธ์ท่ีสาํคญั รวมทั้งแสวงหาหลกัการทัว่ไป 

7) แบบจาํลองประชาธิปไตย (democratic model) เป็นแบบจาํลองท่ีเนน้ 
หลกัการเก่ียวกบัประชาธิปไตย โดยใหค้วามสาํคญัต่อผูมี้ผลประโยชน์จากการดาํเนินงานทุกฝ่ายให้
มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน นกัประเมินทาํหนา้ท่ีติดต่อเจรจาประสานงานระหว่างแหล่งทุน 
ผูบ้ริหาร ผูรั้บบริการ ผูไ้ดรั้บผลจากส่ิงท่ีประเมิน และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนทาํหน้าท่ีศึกษา
ขอ้มูลของส่ิงท่ีประเมิน เสนอและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ การตดัสิน
คุณค่าและขอ้เสนอแนะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละฝ่าย 

กลุ่มที ่3  กลุ่มทีเ่น้นตดัสินคุณค่าด้วยวธีิเชิงระบบ (system value-oriented  
evaluation)เพ่ือเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งสาํหรับการตดัสินคุณค่าเชิงบริหาร
ของผูบ้ริหารหรือผูอ้าํนาจการตดัสินใจ มีแบบจาํลองการประเมินในกลุ่มน้ีทั้งส้ิน 7 แบบ ดงัน้ี 

1) แบบจาํลองท่ีเนน้ผูบ้ริโภค (consumer-oriented model) แบบจาํลองน้ีมี 
แนวคิดว่าการประเมินมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคสําหรับตดัสินใจเลือกบริโภคให้
คุม้ค่า หรือสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑห์รือบริการต่างๆ โดยตดัสินคุณค่าตาม
มาตรฐานของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั ผูบ้ริโภคอาจเป็นผูซ้ื้อสินคา้ ผูใ้ชบ้ริการ ผูเ้ขา้โครงการอบรม ผูเ้ลือก
สถานศึกษา นักเรียน ครู ผูป้กครอง และผูเ้สียภาษี เป็นตน้ ส่วนการประเมิน นกัประเมินจะเป็นผู ้
ประเมินภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ สามารถเสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุดภายใตด้า้นความแตกต่างของ
บริบทดา้นราคา ความตอ้งการ คุณค่าทางสังคม และผลกระทบทางบวกหรือลบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาดว้ย 

2) แบบจาํลองพิพากษา (judicial model) เป็นการนาํแบบวิธีการตดัสินคดีมา 
ใชเ้พ่ือใหบ้รรลุขอ้ยติุเก่ียวกบัการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน ดว้ยการนาํสืบพยานหลกัฐานของทีม
นักประเมิน 2 ฝ่าย ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลของส่ิงท่ีประเมินแตกต่างกนั เพ่ือเปิดโอกาสให ้        
นกัประเมินแต่ละฝ่ายแสดงหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุดของฝ่ายตน โดยมีการซกัถามพยานของตนและ
ฝ่ายตรงขา้ม ผูพิ้พากษาและคณะลูกขุนรับฟังการเสนอขอ้เท็จจริง และการสืบสวนพยานจากทีม      
นกัประเมินแต่ละฝ่าย เพ่ือเป็นขอ้มูลในการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน และใหจ้ดัทาํขอ้เสนอแนะ 
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3) แบบจาํลองการรับรองวิทยฐานะ (accreditation model) แบบจาํลองน้ี 
เกิดข้ึนจากการรวมตวัของกลุ่มนักวิชาชีพเป็นสมาคมวิชาชีพต่างๆ  เพ่ือคุม้ครองพิทกัษ์สิทธ์ิการ
ประกอบวิชาชีพของสมาชิก ซ่ึงมีการกาํหนดจรรยาบรรณ มาตรฐานของวิชาชีพ การพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ โดยใชแ้บบการประเมินจากกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ทาํการประชุมกาํหนด
กฎเกณฑม์าตรฐานการปฏิบติั และใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินคุณภาพต่างๆ  

4) แบบจาํลองอิสระจากจุดมุ่งหมาย (goal-free model) เป็นแบบจาํลองท่ี 
พยายามลดความลาํเอียงของส่ิงประเมิน แบบยดึจุดหมาย ดว้ยการเนน้ประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจริง หรือผล
ทั้งหมดของส่ิงท่ีประเมินทั้งทางบวกและทางลบ โดยใหมี้การประเมินความตอ้งการจาํเป็น เพื่อใชเ้ป็น
เกณฑ์ในการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน การประเมินทาํให้ทราบผลทั้งหมดเปรียบเทียบกบัการ
ดาํเนินงานเร่ืองอ่ืนๆ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายเพ่ือศึกษา
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายกบัประสิทธิผล แลว้จึงสรุปผลการดาํเนินงาน และคุณค่าในภาพรวมของส่ิงท่ี
ประเมิน 

5) แบบจาํลองประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม (training model) ช่วยใน 
การประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลการฝึกอบรม ประโยชน์ต่อการพฒันา 
ปรับปรุงหรือยติุการดาํเนินงาน การประเมินมี 4 ขั้น คือ การประเมินปฏิกิริยา (reaction) การประเมิน
การเรียนรู้ (learning) การประเมินพฤติกรรม (behavior) และการประเมินผลลพัธ์ (result) 

6) แบบจาํลองท่ียดึทฤษฎีเป็นหลกั (theory-bases model) เป็นการประเมินท่ี 
อิงการขบัเคล่ือนทางทฤษฎีโดยใชท้ฤษฎีช่วยในการตดัสิน ว่าส่ิงท่ีประเมินนั้นประสบความสําเร็จ
เพราะปัจจยัใดเป็นสาเหตุ เพ่ือจดัทาํขอ้เสนอแนะสําหรับพฒันาส่ิงท่ีประเมินไดอ้ย่างชดัเจน โดยมี
ทฤษฎีรองรับ หรืออาจกล่าวไดว้่าแบบจาํลองน้ีใชเ้พ่ือการประเมินเชิงสาเหตุ เพ่ือให้ทราบผลว่าผลท่ี
ไดมี้ปัจจยัหรือตวัแปรใดทาํให้ผลการประเมินเป็นเช่นนั้น จะไดแ้กไ้ขส่ิงท่ีประเมินไดอ้ย่างตรงจุด
ต่อไป 

7) แบบจาํลองมูลค่าเพ่ิม (value-added model) เป็นการประเมินท่ีเนน้ 
ผลลพัธ์ท่ีเป็นมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงเป็นการติดตามผลลพัธ์อยา่งเป็นระบบ (outcomes monitoring) เพ่ือประเมิน
ความงอกงาม พฒันาการ หรือคะแนนเพ่ิม โดยใชแ้บบสอบมาตรฐานเป็นเคร่ืองมือติดตามประเมิน
ความกา้วหนา้ แนวโนม้ของผลลพัธ์ พฒันาการของระบบการศึกษาสถานศึกษาหรือผูเ้รียนระดบัชั้น
ต่างๆ โดยประเมินอยา่งต่อเน่ืองว่ามีพฒันาการเพ่ิมข้ึนเพียงไร และใชเ้ปรียบเทียบเพ่ือจดักลุ่มคุณภาพ
ของส่ิงนั้นๆ พร้อมจดัทาํรายงานขอ้เสนอแนะสาํหรับการพฒันาระบบการศึกษา หรือส่ิงท่ีประเมิน 
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กลุ่มที ่4  กลุ่มทีเ่น้นตดัสินคุณค่าด้วยวธีิเชิงธรรมชาติ (naturalistic value- 
oriented evaluation) เพ่ือเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต่์อผูเ้ก่ียวขอ้งสาํหรับการตดัสินคุณค่า
เชิงบริหารของผูบ้ริหารหรือผูอ้าํนาจการตดัสินใจ มีแบบจาํลองการประเมินในกลุ่มน้ีทั้งส้ิน 5 แบบ 
ดงัน้ี 

1) แบบจาํลองประสิทธิผล (effective model) เป็นการประเมินท่ีพยายามเพิม่ 
โอกาสของการนาํผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เป็นการผสมแนวคิดระหว่างการประเมินแบบ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชส้ารสนเทศ (responsive evaluation) กบัวิธีการประเมินแบบธรรมชาติ 
ซ่ึงเน้นวิธีการท่ียืดหยุ่นตามสถานการณ์ โดยเร่ิมตน้จากการระบุผูอ้ยู่ในข่ายท่ีใชส้ารสนเทศจากการ
ประเมิน ระบุองคป์ระกอบท่ีตอ้งการประเมิน กาํหนดวตัถุประสงคก์ารประเมินใหช้ดัเจน จึงรวบรวม
ขอ้มูลใหค้รอบคลุมประเดน็ปัญหา เพือ่ตดัสินคุณค่าของส่ิงประเมิน 

2) แบบจาํลองศิลปวิจารณ์ (criticism model) เป็นการประยกุตห์ลกัของ   
ศิลปวิจารณ์ (art criticism) มาใชโ้ดยมีแนวคิดในการวิพากษว์ิจารณ์ ใชวิ้จารณญาณในการบรรยาย
คุณภาพส่ิงท่ีประเมิน (descriptive aspect) ตีความหมายคุณภาพ (interpretive aspect) ออกมาในเชิง
ประจกัษต์ามการรับรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ และประเมินตดัสินคุณค่า (evaluation aspect) แนวทางของศิลป
วิจารณ์ ประกอบดว้ยศิลปะของการรับรู้ท่ีเช่ียวชาญ กบัศิลปะในการตดัสินคุณภาพ เพื่อสะทอ้นคุณค่า
ของส่ิงนั้นออกมา วิธีการประเมินจึงข้ึนอยูก่บัความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และการฝึกฝนท่ีเหมาะสม
ของนกัประเมิน เพ่ือไวต่อการรับรู้ สามารถสะทอ้นคุณค่าของส่ิงนั้นออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3) แบบจาํลองตามสภาพจริง (authentic model) เป็นการประเมินท่ีเนน้การ 
พิจารณาผลการปฏิบติังานตามสภาพจริง เพื่อแกข้อ้จาํกดัของการทดสอบ เช่น การประเมินตามสภาพ
จริงเก่ียวกบัความคิด การทาํงานร่วมกนั ช้ินงาน งานเขียน แฟ้มสะสมงาน ทกัษะชีวิต เป็นตน้ โดย
พิจารณาตดัสินตามมิติระดบัคุณภาพ (rubrics) ซ่ึงมีรายละเอียดของคุณภาพท่ีชดัเจนมีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับสาํหรับใชเ้ปรียบเทียบภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 

4) แบบจาํลองการสร้างสรรคค์วามรู้ (constructivist model) การประเมินจะ 
เนน้การสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย หรือตอบสนองกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเช่นกนั โดยมีแนวคิดว่า
ความจริงไม่ใช่ส่ิงสากลท่ีย ัง่ยืน เป็นเพียงการปฏิบติัตามอตัวิสัยของผูเ้ก่ียวขอ้งเท่านั้น ผูป้ระเมินจึงมี
บทบาทในการควบคุมการประเมินและดาํเนินการประเมินร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดเ้สีย ทุกฝ่ายให้
มีฉันทามติร่วมกนั ผูเ้ก่ียวขอ้งมีบาบาทสําคญัในการกาํหนดประเด็นการประเมิน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบต่อวิธีการประเมิน ส่วนผูป้ระเมินทาํหนา้ท่ีใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกใหเ้กิดพลงัของความ
ร่วมมือ รวมถึงจะตอ้งมีคุณธรรมและบารมีเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
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5) แบบจาํลองเสริมพลงัอาํนาจ (empowerment model) แนวคิดการประเมิน 
เป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย มุ่งตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตั้งแต่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบมาก
ท่ีสุดจนถึงนอ้ยท่ีสุด มาร่วมดาํเนินงานจนเกิดเป็นพลงัความรู้ ความเขา้ใจ ในการประเมินจนสามารถ
ดาํเนินการประเมินไดเ้อง ผูป้ระเมินมีบทบาทเป็นผูแ้นะนาํ (coach) อาํนวยความสะดวก (facilitator) 
ช่วยเหลือเชิงเทคนิคและสร้างพลงัการประเมินร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สาํหรับการจดักลุ่มเป็นหมวดหมู่ของแบบจาํลองการประเมินนั้น ผูว้ิจยัได ้
ตระหนกัวา่ แบบจาํลองต่างๆ นั้นถือกาํเนิดมาจากการไดป้ฏิบติังาน และประสบการณ์ของนกัวิชาการ
หรือนกัประเมินท่ีเป็นตน้คิดในการดาํเนินงานประเมิน โดยแก่นของเน้ือหาและวิธีการจะมีลกัษณะ 
เฉพาะเร่ือง (tailored made) หากพิจารณาการตดัสินคุณค่าหรือการใชส้ารสนเทศเพ่ือประกอบเป็น
แนวทางการตดัสินใจแลว้ เห็นว่า การใชแ้บบจาํลองการประเมินยดึหลกัการจดัการเพ่ือการตดัสินใจ
ซ่ึงเป็นการเสนอตามแนวคิดของ Stufflembeam ซ่ึงวิโรจน์  สารรัตนะ (2550) นาํมาไดแ้สดงแนวคิด
เพ่ิมเติมอยูใ่นรูปของรูปแบบการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลงั จะเป็นแบบจาํลองการประเมินท่ี
เหมาะสม โดยเฉพาะในการประเมินการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา คร้ังน้ี มีรายละเอียด
จะกล่าวถึงในลาํดบัต่อไป 

1.5  แนวทางการประเมนิเชิงระบบและรวมพลงั 
 แนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematic and collaboration evaluation)  

ตามทศันะของวิโรจน์  สารรัตนะ (2550) ท่ีมีการประยุกตแ์นวทางการประเมินยึดหลกัการจดัการ 
(management-oriented evaluation approaches) ซ่ึงเป็นแนวทางของการประเมินเชิงระบบเพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นทางเลือกช่วยในการตดัสินใจ (decision making) กบั
ผูบ้ริหาร แนวทางน้ีไดรั้บการจดัสารระบบหรือการจาํแนกประเภทของการประเมินทั้งของ House 
(1978 cited in Madaus, scriven, & Stufflemeam, 1991) และ  ศิริชยั  กาญจนวาสี (2550) ท่ีไดน้าํเสนอ
ขา้งตน้ ประกอบกบัการประเมินแบบรวมพลงั (collaboration evaluation) และการนาํมาตรฐานการ
ประเมิน (evaluation standards) โดยคณะกรรมการมาตรฐานสาํหรับการประเมินการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา (1994 อา้งถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2550) โดยการนาํเสนอในรายละเอียดของแต่ละ
ส่วน ดงัน้ี 

1.5.1 การประเมนิเชิงระบบ (systematic evaluation) เป็นการประเมินโดยยดึหลกัการ 
จดัการหรือแนวทางการตดัสินใจในเชิงระบบ ประกอบดว้ย การประเมินบริบท (context  evaluation)
การประเมินปัจจยันาํเขา้ (input evaluation) การประเมินกระบวนการ (process evaluation) การประเมิน 
ผลผลิต (product evaluation) และ การประเมินผลกระทบ (impact evaluation) ทั้งน้ี  การประเมิน
ใน 4 ดา้นแรก ท่ีเรียกวา่ การประเมินตามแบบจาํลอง CIPP หรือ CIPP model ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีมี
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จุดเร่ิมตน้จากแนวคิดของ  Daniel L. Stufflebeam และ Egon Guba แต่ในช่วงเวลาต่อมา Stufflebeam 
ไดพ้ฒันาและปรับปรุงแบบจาํลอง CIPP จึงทาํให้วงการประเมินโดยทัว่ไปให้ความสนใจกบังาน
เขียนของ Stufflebeam และใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงสาํหรับการทาํความเขา้ใจกบัแบบจาํลองน้ี ในขณะท่ี 
Egon Guba กไ็ดห้นัเหความสนใจไปยงัเร่ืองการประเมินเชิงธรรมชาตินิยมและมีบทบาทอยา่งมาก
ในการพฒันาปรับปรุงแบบจาํลองเชิงธรรมชาติเพ่ือใชใ้นการประเมินโครงการ  

 ฐานรากของการประเมินแบบจาํลอง CIPP มาจากการใหค้าํนิยามการประเมิน  
มีใจความวา่ เป็นกระบวนการของการจาํแนกแยกแยะ การไดม้าและตระเตรียม ซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชนต่์อการใชดุ้ลยพินิจตดัสินทางเลือกต่างๆ (Stufflebeam, 2001) รายละเอียดนิยามช้ีให้เห็นว่า 
เน่ืองจากการประเมินนั้นกระทาํไปเพ่ือช่วยอาํนายความสะดวกดา้นสารสนเทศในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร ฉะนั้น กระบวนการดาํเนินงานจึงควรตระหนกัในการจดัหาสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์
สาํหรับบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีตดัสินใจ และเน่ืองจากการประเมินเป็นกระบวนการดาํเนินงานท่ีต่อเน่ือง
และครบวงจร ขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนในแบบจาํลองน้ีคือ การจาํแนกแยกแยะ  การไดม้า และการ
ตระเตรียมซ่ึงสารสนเทศนั้น ขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ ในส่วนการจาํแนกแยกแยะและการตระเตรียม
สารสนเทศนั้นนกัประเมินและผูท่ี้ทาํการตดัสินใจสามารถดาํเนินงานร่วมกนัได ้แต่ในส่วนของการ
ไดม้าซ่ึงสารสนเทศจะเป็นเร่ืองดา้นเทคนิคซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของนกัประเมินเป็นส่วนใหญ่ รายละเอียด
ของ 3 ขั้นตอน คือ 1) การจาํแนกแยกแยะสารสนเทศ หมายถึง การมุ่งเนน้ในเร่ืองสารสนเทศท่ี
จาํเป็นและเป็นท่ีตอ้งการของผูท้าํหนา้ท่ีตดัสินใจ ซ่ึงตอ้งมีการกาํหนดประเดน็อยา่งจาํเพาะเจาะจง 
ให้คาํนิยามและอธิบายความ  2) การไดม้าซ่ึงสารสนเทศ หมายถึง การรวบรวม การประมวล และ
การวิเคราะห์สารสนเทศ โดยใช้วิธีทางเทคนิค เช่น การวดัผล และสถิติ เป็นตน้ และ 3) การ
ตระเตรียมสารสนเทศ หมายถึง  การสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุด 
เพ่ือวตัถุประสงคข์องการประเมิน ดงันั้น นกัประเมินจึงตระหนกัว่า ขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนน้ีต่าง
เก่ียวพนักบัสารสนเทศทั้งส้ิน การท่ีจะทาํความเขา้ใจกบัการจดักระทาํทั้ง 3 ขั้นตอนอยา่งง่ายๆ กคื็อ 
การท่ีจะทาํอย่างไรจึงจะแยกแยะ รวบรวม และเสนอสารสนเทศได้อย่างดีท่ีสุดต่อผูท้าํหน้าท่ี
ตดัสินใจ อยา่งไรกต็าม Stufflebeam อธิบายเพ่ิมเติมว่าเป้าหมายเฉพาะของการประเมินจะตอ้งตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการปรับปรุงและพฒันามิใช่การพิสูจน์คน้หาความจริงในส่ิงท่ีประเมิน (evaluation 
is not to prove, but to improve)   

 สาํหรับการประเมินผลกระทบ (impact evaluation) วิโรจน ์ สารรัตนะ (2550)  
เห็นดว้ยกบัทศันะของ สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ และนิคม  ตงัคะพิภพ (2528) ท่ีเห็นว่า การประเมินจะ
ยงัไม่สมบูรณ์ หากยงัไม่มีการประเมินผลกระทบ เน่ืองจากยงัไม่สามารถบอกคุณค่าท่ีแทจ้ริงของ
โครงการได ้นอกจากนั้นยงัมีเหตุผลท่ีสนบัสนุนอ่ืนคือ การบริหารองคก์ารในปัจจุบนัไดค้าํนึงถึงการ
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บริหารแบบองคร์วม (holistic) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ Senge, Ubben et al. และ Hoy and Miskel 
(Senge, 2000; Ubben et al., 2001; Hoy and Miskel, 2001 อา้งถึงใน วิโรจน ์ สารรัตนะ, 2550)  ระบุ
ว่า การพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีเนน้การสืบเสาะหาปัญหาเพ่ือปรับปรุงสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่
ดว้ยการคิดอย่างเป็นภาพรวม ไม่แยกส่วน รวมทั้งใช้หลกัความเป็นพหุทั้งระบบ เป็นเกณฑ์การ
ประเมินความมีประสิทธิผลขององคก์าร  

 จากเหตุผลการสนบัสนุนดงักล่าว วิโรจน ์ สารรัตนะ (2550) จึงมีการเสนอ  
รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (context-input-process-product-impact: CIPPI) ท่ีมีรูปแบบการ
ตดัสินใจเชิงระบบ จากการประเมิน 5 ประเภทคือ 1) การประเมินบริบท เพ่ือการตดัสินใจดา้นการ
วางแผนหรือกาํหนดจุดมุ่งหมาย  2) การประเมินปัจจยันาํเขา้ เพ่ือการตดัสินใจดา้นการกาํหนด
โครงสร้างหรือวางรูปแบบการดาํเนินงาน  3) การประเมินกระบวนการ เพื่อการตดัสินใจในการ
นาํไปใชป้ฏิบติัจริง  4) การประเมินผลลพัธ์ เพ่ือตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนปลงหรือคงหรือขยาย
หรือยบุหรือเลิกโครงการ และ  5) การประเมินผลกระทบ เพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ของผลกระทบทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ ในการนาํรูปแบบการประเมิน
เชิงระบบน้ีไปใชเ้พ่ือการวิจยัมี 2 แนวทาง คือ  1) นาํไปใชใ้นการประเมินท่ีแบ่งเป็นช่วงเวลา (time) 
ท่ีแยกการประเมินเป็นช่วงๆ คือ ช่วงการศึกษาบริบทเพ่ือศึกษาอิทธิพลภายในและภายนอก 
(context evaluation) ช่วงการประเมินความเป็นไปไดข้องทรัพยากรท่ีจะใช ้(input evaluation) ใน
ลกัษณะท่ีศึกษาความเป็นไปได ้(feasibility study) ช่วงการประเมินความกา้วหนา้ของการดาํเนินงาน
(process/formative/on-going evaluation)ช่วงการประเมินผลสําเร็จ (product/output/ summative 
evaluation) และช่วงการประเมินผลกระทบ (impact evaluation) และ  2) การนาํผลการประเมินไป
ใชค้ร้ังเดียวกนั ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาเดียวกนั โดยประเมินครบทั้ง บริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ 
ผลลพัธ์ และผลกระทบ ในการประเมิน นกัประเมินหรือผูว้ิจยัตอ้งทาํความเขา้ใจกบัวตัถุประสงค์
การประเมินของแต่ละประเภทให้ชดัเจน ขณะเดียวกนัควรศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบัการ
ประเมินแต่ละประเภทนั้นดว้ย เพ่ือให้เกิดความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) นาํไปสู่การ
กาํหนดประเดน็เพ่ือการประเมินอยา่งเหมาะสม อยา่งไรก็ตามแนวคิดการประเมินเชิงระบบในการ
วิจยัคร้ังน้ีไดย้ึดตามแนวทศันะของ วิโรจน์  สารรัตนะ (2553) ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบการ
ประเมินทั้ง บริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลลพัธ์ และผลกระทบ ในคร้ังเดียวกนัหรือพร้อมๆ 
กนั (parallel) โดยมีส่ิงท่ี “จะถูกประเมิน” เกิดข้ึนก่อนแลว้ มีการกระทาํไปก่อนหน้านั้นแลว้ใน
ช่วงเวลาหน่ึงท่ีปรากฏผลออกมาใหเ้ห็น ซ่ึงอาจเป็น 1 ปี 2 ปี 3 ปี หรือมากกว่าน้ี ทั้งน้ีการประเมิน
เชิงระบบในแต่ละดา้นมีดงัน้ี 
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1) การประเมนิบริบท (context evaluation) เป็นการประเมินซ่ึงเป็นพ้ืนฐาน 
ของการประเมินทั้งปวง นัน่คือ การดาํเนินการประเมินจะช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจใน
การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละการวางแผนเก่ียวกบัการดาํเนินงานของโครงการหรือองคก์าร โดยจะ
ประเมินดา้น 1) ความตอ้งการจาํเป็น (needs) ประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ท่ีจาํเป็นหรือมีประโยชน์ต่อการ
บรรลุวตัถุประสงค ์2) ปัญหาและอุปสรรค (problems) ต่อการมุ่งตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นท่ีมี
เป้าหมาย 3) ทรัพยสิ์นหรือส่ิงของท่ีมีค่า (assets) ประกอบดว้ยความรู้ความสามารถและบริการต่างๆ ท่ี
เขา้ถึงได ้และ 4) โอกาส (opportunities) ประกอบดว้ย โครงการหรือภาระงานต่างๆ ท่ีอาจช่วยส่งเสริม
ความพยายามในการตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นและแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้ง โดย Stufflebeam  (2001) 
ให้ความสาํคญักบัการประเมินทั้ง 4 ชนิดน้ีในการออกแบบโครงการหรือการบริการท่ีดีแต่ละชนิด 
ทั้งน้ีวตัถุประสงคห์ลกัของการประเมินบริบท คือ 1) เพ่ือบรรยายถึงบริบทหรือบริการท่ีสนใจ 2) เพ่ือ
ระบุถึงขอ้ดีท่ีสนใจและประเมินความตอ้งการจาํเป็น 3) เพ่ือระบุถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่อการบรรลุ
ความตอ้งการจาํเป็นนั้น 4) เพ่ือระบุถึงทรัพยสิ์นและโอกาสต่างๆ ท่ีอาจใชใ้นความตอ้งการจาํเป็น
อยา่งมีเป้าหมาย  และ 5) เพ่ือประเมินถึงความชดัเจนและความเหมาะสมของโครงการ คาํสั่ง หรือ
เป้าหมายอ่ืนในดา้นบริการ นอกจากน้ี การประเมินบริบทก็จะช่วยให้ทราบถึงสภาวะแวดลอ้มดา้น
อ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินโครงการหรือองคก์ารดว้ย สาํหรับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประเมินบริบท ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มขององค์การ และทฤษฎีการกาํหนด
จุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 

(1) แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร (organizational  
environment) ในการบริหารองคก์ารนั้นผูบ้ริหารตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร 2 ลกัษณะ 
คือ สภาพแวดลอ้มภายใน (internal environment) และสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) 
โดยองคก์ารจะนาํเอาทรัพยากรทั้งท่ีเป็นทรัพยากรมนุษยแ์ละมิใช่มนุษย ์จากระบบท่ีใหญ่กว่าซ่ึง
เป็นสภาพแวดลอ้มภายนอก จากนั้นจะส่งผลเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงในองค์การซ่ึงเป็น
สภาพแวดลอ้มภายใน อนัจะนาํไปสู่ผลผลิตหรือการบริการท่ีตอ้งการ ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งประสาน
กิจกรรมเพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 

 สภาพแวดลอ้มภายนอก (external environments) หมายถึง  
พลงัจากภายนอกท่ีส่งผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อการบริหารองคก์าร มี 2 ลกัษณะ คือ สภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไป (mega-environment/general environments) และสภาพแวดลอ้มในงาน (task environments) 
ดงัน้ี โดยสภาพแวดลอ้มทัว่ไป มกัประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบ5ดา้นท่ีจะส่งผล
กระทบต่อองคก์าร คือ ดา้นเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและกฎหมาย ดา้นวฒันธรรม
สงัคม (เช่น ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม บรรทดัฐาน พฤติกรรม แนวโนม้ทางประชากร และลกัษณะ
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ทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้)  และดา้นความเป็นสากล (Bartol et al, 1998) และ สภาพแวดลอ้มในงาน
ประกอบดว้ยปัจจยัหรือพลงังานภายนอกองคก์ารท่ีมีผลสาํคญัต่อการตดัสินใจทางการบริหาร เช่น 
ลูกคา้ ผูบ้ริการ  คู่แข่งกลุ่มทางการเมือง การพฒันาเทคนิค เป็นตน้  สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีมีผลให้
ผูบ้ริหารตอ้งศึกษาวิเคราะห์ปัญหาขององคก์าร เช่น ปัญหาเก่ียวกบักระบวนการท่ีใชเ้ก่ียวกบัการ
ตดัสินใจ การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร รูปแบบการควบคุม และรูปแบบความเป็นผูน้าํ เป็นตน้ 
(Hellriegel & Slocum,1982) 

 สภาพแวดลอ้มภายใน (internal environments) หมายถึง สภาพ 
ทัว่ไปท่ีดาํรงอยู่ภายในองคก์าร บางคร้ังเรียกว่า วฒันธรรมองคก์าร (organizational culture) ไดแ้ก่
ค่านิยม สมมติฐาน ความเช่ือ ปทสัถานท่ีคนในองคก์ารยดึถือร่วมกนั ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีมี
ผลสาํคญัต่อประสิทธิผลองคก์าร จาํแนกไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ 1 ) ดา้นท่ีส่งเสริมต่อการบรรลุจุดหมาย
องคก์าร(direction)  2) ดา้นท่ีแพร่หลายในองคก์าร (pervasiveness)  3) ดา้นท่ีคนในองคก์ารใหก้าร
ยอมรับ (strength) แสดงให้เห็นว่าวฒันธรรมในองคก์ารอาจมีผลในทางบวกต่อประสิทธิผลของ
องค์การ หากวฒันธรรมนั้นส่งเสริมต่อการบรรลุจุดหมาย แพร่หลายในวงกวา้ง และไดรั้บการ
ยอมรับ อย่างไรก็ตาม วฒันธรรมอาจส่งผลในทางลบได ้หากวฒันธรรมเป็นท่ีแพร่หลาย เป็นท่ี
ยอมรับ แต่ไม่ส่งเสริมการบรรลุจุดหมายขององคก์าร สาํหรับวฒันธรรมท่ีไม่เป็นท่ีแพร่หลาย และ
ไม่เป็นท่ียอมรับอาจไม่ส่งผลกระทบมากนกั ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ (Barney, 1986) 

(2) ทฤษฎีการกาํหนดจุดมุ่งหมาย (goal-setting theory) ผูพ้ฒันา 
ทฤษฎีน้ีคือ Locke and Latham (1990 อา้งถึงใน Bartol et al,1998) โดยเสนอความคิดว่า การกาํหนด
จุดมุ่งหมายเพ่ือบอกทิศทางการทาํงานเป็นการจูงใจให้มีการปฏิบติังาน(performance) ท่ีสําคญั
ประการหน่ึง โดยความสําเร็จของการกาํหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการจูงใจในการปฏิบติังานนั้น
ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดนั้นว่า มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมเพียงใดดงัน้ี คือ ความเฉพาะเจาะจง
และวดัผลได ้ความทา้ทาย ความสามารถทาํให้บรรลุผลได ้ความเก่ียวพนักบัภารกิจขององคก์าร 
และกาํหนดเวลาแห่งความสาํเร็จ 

 คาํว่า “จุดมุ่งหมาย” ตามทฤษฏีการกาํหนดจุดมุ่งหมายน้ี มี 
ความหมายเดียวกบัคาํว่า “วตัถุประสงค”์ (จุดมุ่งหมายของโครงการ=วตัถุประสงคข์องโครงการ) 
ดงันั้น เพ่ือให้ทราบถึงความหมาย ความสาํคญั และลกัษณะท่ีดีของจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค ์
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการนําไปกําหนดเป็นกรอบในการวิจัย จะนําเอาสาระสําคัญของ
จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคม์ากล่าวถึงในสามประเดน็ ดงัน้ี  (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2539) 
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ก. ความหมาย นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของจุดมุ่งหมาย 
หรือวตัถุประสงคไ์วห้ลากหลายความหมายดงัน้ี เช่น 1) หมายถึง ส่ิงท่ีองคก์ารมุ่งหวงัจะบรรลุถึง         
2) หมายถึง ความมุ่งหมายหรือสภาวะท่ีตอ้งการในอนาคต 3) หมายถึง ขอ้ความท่ีแสดงเจตนารมณ์
ท่ีเกิดผลลพัธ์จากการกระทาํ  4) หมายถึง ขอ้ความท่ีแสดงให้เห็นถึงผลงานท่ีตอ้งการจากการ
ดาํเนินงานตามท่ีท่ีกาํหนดข้ึน  5) หมายถึง จุดหมายปลายทางหรือส่ิงท่ีคาดหวงัจะให้เกิดข้ึนใน
อนาคต จากการบริการหรือการดาํเนินกิจกรรมหน่ึง  6) หมายถึง สภาวะในอนาคตท่ีองคก์ารมุ่งหวงั
เอาไว ้และพยายามท่ีจะใหบ้รรลุถึง  7) หมายถึง สภาวะสุดทา้ยท่ีตอ้งการในอนาคต ท่ีต่างมุ่งหวงัจะ
ให้ได้มาหรือให้เป็นจริงเม่ือถึงกาํหนดเวลา ซ่ึงจากทัศนะต่างๆ สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายหรือ
วตัถุประสงค์ หมายถึง ผลงาน ผลลพัธ์ ส่ิงท่ีมุ่งหวงั สภาวะท่ีตอ้งการ ส่ิงท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึน 
จุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการ ให้เกิดข้ึนในอนาคต จากการดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ดงันั้น 
จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ จึงมีความเก่ียวขอ้งกบัคาํท่ีสําคญั 3 คาํ คือ ผลงาน อนาคต และ
กิจกรรม นัน่คือ ผลงานท่ีเป็นท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึนในอนาคต แต่ส่ิงท่ีจะทาํให้เกิดผลงานนั้นข้ึนมา
ตอ้งอาศยักิจกกรมเป็นตวัรองรับ และกิจกรรมท่ีรองรับนั้น จะตอ้งมีการกระทาํหากไม่มีการกระทาํ
กไ็ม่อาจเกิดผลงานข้ึนมาได ้

ข. ความสาํคญั จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค ์มีความสาํคญัดงัน้ี  
คือ  1) เป็นตวัท่ีจะนาํไปสู่การกาํหนดนโยบาย แนวปฏิบติั กฎ ระเบียบ ในการปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
เหมาะสม  2) เป็นตวัช้ีนาํองคก์าร กล่าวคือ จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคจ์ะเป็นจุดหมายสุดทา้ยท่ี
คนในองค์การต่างคาดหวงัให้เกิดข้ึน ซ่ึงถึงแมว้่าบุคคลแต่ละคนในองค์การจะมีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนั แต่จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์ารจะเป็นหลกัชยัท่ีจะทาํให้ทุกคนมีเหตุผล  
มีความสามคัคี มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีการร่วมแรงร่วมใจกนัท่ีจะปฏิบติังานเพื่อให ้
บงัเกิดผล  3) เป็นส่ิงท่ีจะช่วยจูงใจบุคคลในองค์การให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
เพราะจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์จะทาํให้บุคคลเหล่านั้ นได้ทราบว่า ตนเองกาํลงัทาํอะไร        
เพ่ืออะไร อนัจะทาํใหมี้ความตั้งใจและมัน่ใจในการปฏิบติังาน แมจ้ะมีปัญหาอนัเกิดจากการทาํงาน
ก็จะสามารถยึดถือจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัในการพิจารณาและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง
ได ้ 4) เป็นพ้ืนฐานของการกระจายอาํนาจ เน่ืองจากเม่ือผูป้ฏิบติังานไดท้ราบไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ในวตัถุประสงคแ์ลว้ กส็ามารถทาํงานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีความอิสระใน
การพิจารณาปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่ยึดแน่นกับกฎหรือระเบียบท่ี
ระดบับนกาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานต่างยึดวตัถุประสงคเ์ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานนั้นเอง  5) เป็นเกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นการควบคุมการดาํเนินงานขององคก์ารได ้โดย
สามารถนาํเอาผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงมาเปรียบเทียบกบัผลงานท่ีคาดหวงัตามวตัถุประสงค ์
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ค. ลกัษณะท่ีดี จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ดีมีลกัษณะดงัน้ี  
เช่น   1) ควรมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการขององค์การ และความจะสนบัสนุนสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคใ์นระกบัท่ีสูงกว่านัน่คือ จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดข้ึน
ควรไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องหน่วยงานในระดบัสูง เพ่ือช่วยให้
จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคใ์นระดบัสูงกว่านั้นประสบผลสาํเร็จ  2) จะตอ้งไดรั้บการยอมรับหรือ
เห็นดว้ยจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จึงจะทาํให้จุดหมายหรือวตัถุประสงค์นั้นสําเร็จ ดงันั้น ในการทาํ
จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคค์วรใหส้มาชิกในองคก์ารเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย เพ่ือใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจกนั
ทุกฝ่าย เป็นท่ียอมรับ และแปลความไดถู้กตอ้ง  3) มีความเป็นไปได ้ไม่ไดก้าํหนดข้ึนมาอยา่งเล่ือน
ลอยหรือเป็นอุดมคติ เม่ือปฏิบติัแลว้สามารถบรรลุผลได ้ 4) ควรมีลกัษณะทา้ทาย จะตอ้งไม่สูงหรือ
ยากเกินไปจนเกิดทอ้ถอยหรือไม่งานเกินไปจนสามารถทาํให้สําเร็จไดผ้ลระยะสั้นๆ ควรมีความ
สมเหตุสมผลในลกัษณะท่ีสูงพอสมควร เพ่ือให้เป็นส่ิงท่ีน่าทา้ทายและจูงใจผูป้ฏิบติังาน  5) ควร
ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย ไม่ไดใ้ชถ้อ้ยคาํวกวนต่อการทาํความเขา้ใน ซ่ึงจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติั
มีหลกัยึดถือ และปฏิบติังานไปในแนวทางเดียวกนั สามารถรวบรวมทุ่มเทความสามารถทั้งกาํลงั
ความคิดและกาํลงัแรงงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

การกาํหนดจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องโครงการเป็นผลต่อเน่ือง 
จากการศึกษาสภาวะแวดลอ้มหากไม่ศึกษาสภาวะแวดลอ้มยอ่มไม่สามารถกาํหนดจุดมุ่งหมายหรือ
วตัถุประสงค์ของโครงการท่ีดีไดซ่ึ้งจากกรอบความคิดน้ี ไดน้าํไปสู่ประเด็นเพ่ือประเมินสภาวะ
แวดลอ้มเพ่ือตดัสินใจการกาํหนดหรือต่อการทบทวนจุดมุ่งหมายของโครงงานท่ีทาํการประเมิน 
เพ่ือตอบคาํถามวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในในปัจจุบนัเป็นเช่นไร (what is) สอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายโครงการท่ีกาํหนดไวเ้ดิมหรือไม่ ควรปรับลดหรือเพิม่จุดมุ่งหมายใดอีก (what should be) 
 Stufflebeam (2001) กล่าวว่า การประเมินบริบทสามารถทาํไดใ้นช่วง
ก่อน (initiated before) ระหว่าง (during) หรือภายหลงัของการดาํเนินโครงการ (even after a 
project)หรือความพยายามในการแกไ้ขปรับปรุงอ่ืนๆ (other improvement effort) ในกรณีประเมิน
ช่วงก่อนนั้น สถาบนัต่างๆ อาจดาํเนินการประเมินในรูปแบบวิจยัท่ีมีขอบเขตแคบๆ เพ่ือช่วยในการ
ตั้งเป้าหมายและลาํดบัก่อนหลงัในสาขาเฉพาะ ในขณะท่ีระหว่างช่วงเวลา หรือภายหลงั หรือความ
พยายามในการแกไ้ขปรับปรุงนั้น สถาบนัต่างๆ มกัจะทาํการและรายงานการประเมินบริบทร่วมกบั
การประเมินปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ 
 วิธีการประเมินบริบทนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลมากมาย ทั้ง
ประชากรและส่ิงแวดลอ้มรอบๆ รวมทั้งทาํการวิเคราะห์หลายประเภท จุดเร่ิมตน้ ก็คือ การขอให้
ผูรั้บคาํปรึกษาของการประเมินและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคนอ่ืนๆ ให้ช่วยนิยามคาํว่าขอบเขตของการ
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วิจยั ต่อมาผูว้ิจยัอาจใชว้ิธีการหลากหลายในการตั้งและทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบับริบทท่ีตอ้งการ 
หรือการเปล่ียนแปลงในบริบทท่ีมีอยู ่ซ่ึงอาจจะรวมถึงการทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วน
บุคคลและผลงาน การทาํประชาพิจารณ์และเวทีชุมชน และการสัมภาษณ์ผูท่ี้ไดผ้ลประโยชน์และ   
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคนอ่ืนๆ (Stufflebeam, 2001) 

2) การประเมนิปัจจยันําเข้า (input evaluation) แนวคิดหลกัของการ 
ประเมินปัจจยันาํเขา้ ก็คือ เพ่ือช่วยกาํหนดโปรแกรม โครงการ หรือวิธีการอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุง
บริการต่างๆ ต่อผลประโยชน์ท่ีตั้งไว ้การประเมินปัจจยันาํเขา้จะทาํการประเมินโปรแกรมท่ีเสนอ 
หรือโครงการ หรือกลยุทธ์วิธีการและแผนงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งงบประมาณในการดาํเนินการ 
กระทาํการโดยการคน้ควา้ และตรวจสอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิงสาํคญัของการประเมินปัจจยันาํเขา้
นั้น ควรจะระบุและประเมินแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยผูต้ดัสินใจในการเตรียมแนวคิดท่ีเลือกใน
การบริหารจดัการ ควรจะคน้หาส่ิงแวดลอ้มของผูรั้บคาํปรึกษาเก่ียวกบัอุปสรรคทางการเมือง 
ขอ้จาํกดัดา้นการเงินหรือกฎหมาย หรือทรัพยากรท่ีนาํมาใช้ หน้าท่ีสําคญัของการประเมินปัจจยั
นาํเขา้ คือ เพ่ือช่วยผูรั้บคาํปรึกษาหลีกเล่ียงการปฏิบติัท่ีสูญเปล่าในการติดตามนวตักรรมท่ีนาํเสนอ
ท่ีอาจจะลม้เหลวหรือส้ินเปลืองทรัพยากร 

อยา่งไรกต็าม การประเมินปัจจยันาํเขา้ผูว้ิจยัตอ้งชดัเจนวา่มีวตัถุประสงค ์
เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงสร้างหรือการวางรูปแบบการ
ดาํเนินงาน (structuring decisions) ซ่ึงโดยทัว่ไปกล่าวถึงทรัพยากรและกิจกรรมการดาํเนินงานท่ีมุ่ง
ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของโครงการดงันั้นแนวคิดท่ีควรศึกษาเพื่อความเขา้ใจ เช่น การจดัทาํโครงการ
แบบตารางสมเหตุสมผล (logical framework) ซ่ึงให้ขอ้คิดเก่ียวกบัการพิจารณาความสัมพนัธ์เชิง
เหตุและผลระหว่างจุดมุ่งหมายกบัการดาํเนินงานในโครงการแนวคิดเก่ียวกบัทรัพยากรการบริหาร 
(4m man, money, material, and management) ดงัน้ี 

กรณีแนวคิดการจดัทาํโครงการแบบ Log frame ไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิด 
เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่าง “แผน แผนงาน และโครงการ” นัน่คือ ความเช่ือท่ีว่า โครงการหน่ึงๆ จะ
ไม่ปรากฏอยูอ่ยา่งอิสระโดยไม่มีความสัมพนัธ์กบัโครงการอ่ืนๆหรือกบัแผนงานหรือแผนท่ีอยูเ่หนือ
ข้ึนไป เพราะผลสาํเร็จของโครงงานหน่ึงๆ เม่ือรวมกนัแลว้จะเป็นตวัก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จกบัแผนงาน
หรือแผนในระดบัท่ีสูงกว่าข้ึนไป จากแนวคิด เร่ืองระดบัของวตัถุประสงค ์(hierarchy of objective)  
3 ระดบั คือ  1) วตัถุประสงคร์ะดบัสูงสุด (ultimate goal) เป็นวตัถุประสงคข์องแผนงานหรือแผน  
2) วตัถุประสงคร์ะดบัปานกลาง (intermediate goal) เป็นวตัถุประสงคข์องโครงการ  3) วตัถุประสงค์
ใกลต้วั (immediate goal) เป็นวตัถุประสงคร์ะดบัล่างโดยปกติ จะเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน
ตามโครงการท่ีกาํหนด มิใช่วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของโครงการ (วิโรจน ์สารรัตนะ, 2539) 
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การจดัทาํโครงการแบบตารางสมเหตุสมผลมีคาํอธิบายค่อนขา้งมาก ในท่ีน้ี 
จะนาํเอาเฉพาะส่วนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการทาํให้ระบบการคิดเพื่อการกาํหนดประเด็นในการ
ประเมินโครงการ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัแนวคิด “ความสมเหตุสมผลระหว่างจุดมุ่งหมายของโครงการ
กบัทรัพยากรและกิจกรรมท่ีใชใ้นโครงการ”ว่า ในการนาํเอาสาระสาํคญัต่างๆมาบรรจุลงในช่อง 16 
ช่องนั้น ก่อนจะบรรจุสาระสาํคญัลงไป ตอ้งทาํการวิเคราะห์ ความสมเหตุสมผลและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลต่างๆ ใหล้ะเอียดและรอบคอบก่อน โดยเฉพาะการตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลใน
แนวตั้ง (vertical logic) โดยการตั้งคาํถามจากบนลงล่างว่าอยา่งไร (how) เช่น ทาํอยา่งไรจะบรรลุผล
ตามจุดหมายท่ีกาํหนดไว ้คาํตอบท่ีไดก้คื็อ ทรัพยากรหรือกิจกรรมท่ีจะดาํเนินงานในโครงการ และ
จากนั้นจึงตั้งคาํถามจากล่างข้ึนบน โดยตั้งคาํถามว่าทาํไม (why) เช่น ทาํไมถึงตอ้งใชท้รัพยากรหรือ
กิจกรรมนั้น เป็นตน้ ซ่ึงหากคาํตอบท่ีไดจ้ากทั้งการตอบคาํถามจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบน
ตรงกนัหรือมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลต่อกนั ก็แสดงว่า ทรัพยากรหรือกิจกรรมท่ีกาํหนดไวใ้น
โครงการนั้นมีความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายของโครงการ หากนาํไปปฏิบติัก็จะส่งผลสําเร็จต่อ
จุดมุ่งหมายของโครงการนั้น ซ่ึงหลกัความสมเหตุสมผลดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัสามารถจะนาํไปใชเ้ป็น
ระบบความคิดเพ่ือการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลระหว่างจุดมุ่งหมายโครงการและทรัพยากร
และกิจกรรมท่ีใช้ในโครงการ โดยเฉพาะระบบความคิดเก่ียวกบัการตั้ งคาํถามยอ้นกลบัไปมา
ระหว่างแนวตั้งและแนวนอน และระหว่างคาํถามวา่อยา่งไร (how) และทาํไม (why) 

จากแนวคิดการจดัทาํโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล (logical framework) 
ไดน้าํไปสู่ประเด็นเพ่ือการประเมินปัจจยัป้อนเขา้ เพ่ือการตดัสินใจในความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างจุดมุ่งหมายของโครงการเพื่อทรัพยากรและกิจกรรมท่ีใชใ้นโครงการ เพ่ือตอบคาํถามว่า 
ปัจจัยด้านคน ด้านเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการจัดการมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับ
จุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ เพียงใดควรปรับลดหรือเพ่ิมทรัพยากรหรือกิจกรรมอะไรอีก 
 สาํหรับระยะการประเมินปัจจยันาํเขา้สามารถประเมินไดใ้นหลายระยะ บาง
ส่ิงท่ีประเมินอาจเกิดข้ึนในลาํดบัท่ีไม่ไดก้าํหนดไว ้ผูป้ระเมินอาจเร่ิมตน้ทาํการทบทวนสถานภาพ
ของการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้ งทบทวนงานวิจัย 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ การศึกษาโปรแกรมตวัอยา่ง การปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ การถามเก่ียวกบั
บริการขอ้มูลข่าวสาร เช่น จาก www. การอา้งอิงบทความในรายงานผูบ้ริโภค หรือส่ิงตีพิมพท่ี์
คลา้ยกนัท่ีทบทวนผลผลิตและบริการท่ีสามารถนาํไปใชไ้ด ้และการศึกษาเคา้โครงของผูร่้วมงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 ผูว้ิจยัอาจจะรวบรวมขอ้มูลข่าวสารในหอ้งวางแผนพิเศษ ท่ีมีคณะทาํงานเพ่ือ
มีส่วนร่วมในการสัมมนาวางแผนพิเศษ เพ่ือการวิเคราะห์เน้ือหา ผูว้ิจยัจะใชข้อ้มูลข่าวสารในการ
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ประเมินว่าจะมีกลยุทธ์การแกปั้ญหาท่ียอมรับไดห้รือไม่ หรืออาจจะประเมินแนวคิดจากเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การตอบสนองต่อความต้องการตามลาํดบัก่อนหลงัของผูรั้บประโยชน์ ความมี
ประสิทธิผลท่ีเป็นไปได ้ตน้ทุน ความสามารถทางการเมือง การอยูร่่วมกนัไดใ้นดา้นการปฏิบติัการ
ทางสถาบนั และความเป็นไปไดท้างการบริหาร 
 ผูว้ิจยัอาจจะแนะนาํผูต้ดัสินใจวา่ควรจะหาแนวทางการแกปั้ญหาแบบใหม่ๆ 
หรือไม่ ในการแสวงหานวตักรรมนั้นผูว้ิจยัอาจจะตั้ งเกณฑ์ท่ีนวตักรรมควรจะตอบสนองใน
โครงสร้างต่างๆ และการประเมินตามพื้นฐานของเกณฑท่ี์เลือก จากนั้นผูว้ิจยัอาจจดัลาํดบัของเคา้
โครงท่ีจะไดรั้บการยอมรับ และเสนอแนะวิธีการท่ีสถาบนัสามารถรวมลกัษณะท่ีดีท่ีสุดได ้ซ่ึง
อาจจะทาํการประชาพิจารณ์ การมุ่งเนน้ท่ีคู่แข่งสาํคญัๆ เพ่ือใหไ้ดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติม นอกจากนั้นอาจ
มีการประเมินทรัพยากรและอุปสรรคต่างๆ ท่ีสถาบนัควรจะพิจารณาในขณะดาํเนินการ กลุ่ม
วางแผนอาจใช้ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาในการออกแบบส่ิงท่ีเห็นว่าเป็นกลยุทธ์รวมท่ีดีท่ีสุดและแผน
ดาํเนินการท่ีดีท่ีสุด 
 การประเมินปัจจยันาํเขา้มีการประยุกตใ์ชอ้ย่างหลากหลาย การประเมินท่ี
สาํคญัจะตอ้งมีการเตรียมเคา้โครงเพ่ือเสนอต่อผูมี้อาํนาจการตดัสินใจหรือคณะกรรมการนโยบาย
หรือหน่วยงานพิจารณาทุนสนบัสนุน นอกจากน้ีการประเมินปัจจยันาํเขา้ก็เพ่ือประเมินการปฏิบติั
ของบุคคลว่าเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ มีความขดัแยง้กบัส่ิงท่ีดาํเนินการไปแลว้อยา่งไร ผูว้ิจยัจะตอ้งมี
การอธิบายรายละเอียดในการประเมินอย่างใกลชิ้ดเก่ียวกบัความสามารถและประสิทธิผลของ
แผนงานและงบประมาณ อาจมีการอา้งอิงถึงการประเมินผลเร่ิมตน้ในดา้นปัจจยันาํเขา้เพ่ือพิจารณา
ว่าแผนงานบริการท่ีนาํมานั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ดงันั้น คาํถามหลกัของการประเมินปัจจยั
นาํเขา้คือ มีการแสดงถึงกลยทุธ์ท่ีรับมา บุคลากร แผนงานและงบประมาณ มีความคุม้ค่าและเป็นไป
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

3) การประเมนิกระบวนการ (process evaluation) ผูวิ้จยัตอ้งชดัเจนวา่มี 
วตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีจะช่วยในการตัดสินใจเก่ียวกับการนําโครงการไปใช้
ปฏิบติังานจริง (implementing decisions) ซ่ึงโดยทัว่ไปจะหมายถึงการดาํเนินกิจกรรมตามท่ีกาํหนด
ไวปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนและขอ้เสนอแนะเพ่ือการแกปั้ญหานั้นดงันั้นแนวคิดท่ีควรศึกษาเพื่อความเขา้ใจ  
เช่น  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลงว่า  ในการบริหารเพ่ือมุ่งให้เ กิดการ
เปล่ียนแปลงนั้น การเปล่ียนแปลงคืออะไร มีส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง และมีแนวทาง
เพ่ือการเอาชนะการต่อต้านการเปล่ียนอย่างไรบา้ง เพ่ือให้เกิดแนวคิดเพ่ือนําไปสู่การกาํหนด
ประเดน็ในการประเมินดงัน้ี  
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การเปล่ียนแปลง (change) นกัวิชาการบางท่านใหนิ้ยามวา่เป็นการผนัแปร  
(altering) ในพฤติกรรม โครงสร้าง กระบวนการ จุดมุ่งหมาย และผลลพัธ์ขององคก์ารบางท่านก็
เห็นว่า การเปล่ียนแปลงเป็นคาํเดียวกบันวตักรรม (innovation) บางท่านกเ็ห็นว่า เป็นความสามารถ
ท่ีจะดดัแปลงส่ิงต่าง ๆ ได ้(adaptability) และบางท่านก็เห็นว่าการเปล่ียนแปลงเป็นความแปลกๆ 
ใหม่ๆ (novelty) (Razik & Swanson, 2001) อยา่งไรกต็าม Simsek and Louis (1994)  ไดใ้หนิ้ยามใน
เชิงบริหารท่ีหนา้สนใจว่า การเปล่ียนแปลงในองคก์ารหมายถึง การเปล่ียนแปลงในกระบวนทศัน ์
(paradigm shift) จากกระบวนทศันเ์ก่าไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ ทั้งในเร่ืองของโครงสร้างวฒันธรรม 
ภาวะผูน้าํและบทบาทส่วนบุคคลเป็นกระบวนทศัน์ท่ีมีลกัษณ์เด่นกว่าและมีผลต่อความสําเร็จได้
มากกว่า ซ่ึงแมว้่าการเปล่ียนแปลงจะมีนิยามว่าอยา่งไร หรือว่ามีกระบวนการเป็นอย่างไร แต่การ
เปล่ียนแปลงมีความสําคญัและจาํเป็นสําหรับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจาก
การปรับปรุงภายในตวัเอง (self-renewal) หรือเป็นผลจากแผนงานโครงการท่ีดาํเนินงานมาอย่าง
ต่อเน่ือง หรือเป็นผลมาจากการปรับตวัใหม่ ๆของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีแตกต่างไปจากเดิมทั้งน้ี
เน่ืองจากโรงเรียนมีหน้าท่ีพ้ืนฐานในการให้บริการ ทั้งต่อนักเรียน ชุมชน และสังคม เป็นความ
รับผิดชอบของโรงเรียนท่ีจะตอ้งจดัเตรียมเยาวชนเพื่อให้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้หญ่ในโลกแห่งอนาคต 
เพ่ือให้การทาํหนา้ท่ีน้ีเป็นไปอยา่งไดผ้ล โรงเรียนจะตอ้งตระหนกัถึงสภาพการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น 
และจดัเตรียมให้มีการเปล่ียนแปลงภายในทั้งดา้นหลกัสูตร การสอน และองค์การ และผูบ้ริหาร
จะตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในโรงเรียน (Cunningham & Cordeiro, 2000) 

ลกัษณ์ของการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนนั้นเกิดข้ึนไดใ้น สองลกัษณะคือ  
การเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีไดรั้บอิทธิผลปัจจยัภายนอก  (outside-in) หรือจากการบริหารจากบน
สู่ล่าง (top-down) และการเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิผลจากปัจจยัภายในของโรงเรียนเอง  (inside-out) 
หรือจากรูปแบบการบริหารแบบล่างข้ึนบน (bottom-up) (Razik & Swanson, 2001) หากพิจารณา
อีกแง่มุมหน่ึง การเปล่ียนแปลงในโรงเรียนเกิดจากแรงกดดนั (pressure) ท่ีมีมาทั้งสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกและภายใน  external and internal environment ) กรณีส่ิงแวดลอ้มภายนอกเช่น นโยบาย
และการแทรกแซงของรัฐ การเปล่ียนแปลงในค่านิยมของสังคม การเกิดข้ึนของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
การขยายตวัขององคค์วามรู้เป็นตน้ ในกรณีของส่ิงแวดลอ้มภายในนั้น ส่วนมากจะเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการทางการบริหารท่ีขาดประสิทธิภาพ เช่น การตดัสินใน ภาวะผูน้าํ การจูงใจ การติดต่อ 
ส่ือสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนเช่น การปฏิบติังานท่ีตํ่ากว่ามาตรฐาน การลาออกจากงาน ผลการเรียนอยู่
ในระดบัตํ่า เป็นตน้ (Lunenberg & Ornstein, 2000)  
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อยา่งไรกต็ามในการบริหารเพือ่การเปล่ียนแปลง จากกระบวนทศันเ์ก่าสู่ 
กระบวนทศันใ์หม่นั้น จะตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง (resistance of changes) ท่ีอาจแสดงออกมา
ให้เห็นไดอ้ย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเป็นส่ิงต่อตา้นท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง
และเป็นส่ิงต่อตา้นท่ีส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอารมณ์หรือพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร ท่ีผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงจะตอ้งใหค้วามใส่ใจเพ่ือหาทางขจดัหรือลดใหเ้หลือนอ้ยลง 

สาํหรับส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงในองคก์ารโดยทัว่ไปนั้น ในทศันะของ  
Stanislao & Stanislao (1983) เห็นว่ามีสาเหตุมาจากส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี คือ 1) ความสงสัยและความกลวั
ต่อส่ิงท่ีไม่รู้  2) ความไม่ไวว้างใจ  3) ความกลวัต่อความลม้เหลว  4) ความกลวัต่อการสูญเสียสถานภาพ
และ/หรือความมัน่คงในงาน  5) ความกดดนัจากกลุ่มเพ่ือน 6) ความไม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมเดิม
และ/หรือความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม 7) ความขดัแยง้ระหว่างผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบักลุ่มเป้าหมาย 
8) ความไม่เหมาะสมในเร่ืองเวลาหรือการวางแผน ในทศันะของ Razik and Swanson (2001) เห็นว่า
เกิดจากส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่นั้นเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงในสถานะเดิมของเขา ส่วน Harvey (1990) 
เห็นวา่เกิดจาก 1) การขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการเปล่ียนแปลง  2) การขาดผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากการเปล่ียนแปลง  3) ความรู้สึกโดดเด่ียวจากผลการเปล่ียนแปลงนั้น  4) ความขดัแยง้กบั 
ปัทสถานท่ีใชอ้ยูเ่ดิม และ 5) ระดบัการรับรู้ต่อการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัตํ่า สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ Lunenburg and Ornstein (2000) ท่ีเห็นวา่เกิดจาก 1) ความกลวัในการคุกคามต่อการบรรลุความ
ตอ้งการของบุคคล เช่น ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นการยอมรับนบัถือ เป็นตน้     
2)  ความกลวัต่อส่ิงท่ีไม่รู้  3) ความกลวัต่อส่ิงคุกคามต่ออาํนาจและอิทธิพลท่ีมีอยู ่ 4)  ความกลวัใน
การปรับตวัจากความรู้และทกัษะท่ีมีอยู ่ 5)  ยดึมัน่ในโครงสร้างองคก์ารเดิม  6)  มีทรัพยากรจาํกดั 
และ  7) ขดักบัขอ้ตกลงร่วมท่ีมีต่อกนัไวก่้อน 

สาํหรับองคก์ารทางการศึกษานั้น Miskel & Ogawa (1988)  เห็นวา่บรรยากาศ 
และวฒันธรรมโดยรวมขององคก์ารทางการศึกษานั้น เป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัต่อความพยายามท่ีจะก่อ 
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดว้ย ดงันั้นในระหว่างการเปล่ียนแปลงองคก์ารนั้น หากไม่ใชค้วามพยายาม
ใดๆ กบับรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ารแลว้ดูเหมือนจะมีความเส่ียงต่อความลม้เหลวสูง นอกจากนั้น 
ยงัมีอุปสรรคจากความจาํกดัของทรัพยากร ความไร้สมรรถภาพในการสร้างผลผลิต การขยายการ
ให้บริการ การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ใหม่ๆ การขาดแคลนบุคลากร และการต่อรองของกลุ่ม เป็นตน้ 
นอกจากนั้น  Sarason (1990) เห็นว่า การขาดความเป็นอนัหน่ึงอนัเด่ียวกนัของครู แมค้รูจะแสดงให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั แต่กข็าดความร่วมมือ ในลกัษณะของการทาํงานเป็นกลุ่มเพ่ือก่อให ้
เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในโรงเรียนคือ 1) ความเขา้ใจ (understanding)  2) การยอมรับ (acceptance) 
และ 3) การกระทาํ (acting) ในส่ิงท่ีจะเปล่ียนลงนั้น ส่วน Basom & Grandall  (1991)  เห็นว่า ส่ิงท่ี
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เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนมีดงัน้ี  1) การมีผูน้าํท่ีไม่ต่อเน่ือง  2) ผูบ้ริหาร
กลวัความไม่สามารถท่ีจะบริหารใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้3) ขาดการฝึกอบรมให้มีทกัษะในการ
บริหารการเปล่ียนแปลง  4) มีการบริหารแบบคอยรับการสั่งการจากแต่ผูบ้ริหารระดบัสูง  5) คนใน
องคก์ารยงัเช่ือว่าองคก์ารยงัไม่มีปัญหาหรือความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลง  6) โรงเรียนยงัไม่
สามารถทาํใหบ้รรลุวิสยัทศันท่ี์พึงประสงคอ่ื์นได ้และ  7) การมีเวลาและทรัพยากรจาํกดั เป็นตน้ 

Parkay & Hall (1992) กล่าวถึง บทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารเพ่ือ 
การเปล่ียนแปลงในโรงเรียนว่าบทบาทการเป็นผูริ้เร่ิม (initiator) จะทาํให้การเปล่ียนแปลงเป็นไป
อย่างมีคุณภาพและมีปริมาณไดม้ากกว่าบทบาทในรูปแบบอ่ืน โดยกิจกรรมสําหรับผูบ้ริหารเพ่ือ
สนบัสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง มีดงัน้ี 1) จดัองคก์ารใหมี้ลกัษณะเอ้ือต่อการพฒันา  2) จดัฝึกอบรม  
3) ใหค้าํปรึกษาและการจูงใจ 4) ติดตามผล 5) มีการส่ือสารกบัภายนอก 6) ทาํใหมี้ความกระจ่างใน
เร่ืองท่ีจะเปล่ียนแปลง นอกจากนั้น ยงัให้ขอ้คิดเห็นไวด้ว้ยว่า ในการให้ครูเขา้มามีส่วนร่วมนั้น 
ผูบ้ริหารตอ้งพยายามหลีกเล่ียงมิใหเ้กิดสภาพท่ีเรียกว่า overcontrol หรือ mock participation ซ่ึงเป็น
การมีส่วนร่วมท่ีไม่จริง ผูมี้ส่วนร่วมไม่จริงใจท่ีจะผกูพนัไปถึงการนาํไปสู่การปฏิบติัในทา้ยท่ีสุดได ้
ขณะเดียวกนักต็อ้งพยายามหลีกเล่ียงสภาพท่ีเรียกว่า undercontrol หรือ planning in the vacuum ซ่ึง
เป็นสภาพท่ีผูบ้ริหารไดก้าํหนดส่ิงท่ีจะทาํ เสร็จแลว้กลบัโยนแผนทั้งหมดไปให้ครู ซ่ึงสองกรณีจะ
ไม่นาํไปสู่การบรรลุผลแห่งการมีส่วนร่วมท่ีดีได ้หรือกรณีของ Daresh (2001) ไดก้ล่าวถึงส่ิงต่อตา้น
การเปล่ียนแปลงในโรงเรียนท่ีจะตอ้งแสวงหาเทคนิควิธีเพื่อเอาชนะหรือแกไ้ข ดงัน้ี 1) การขาด
ความมีพนัธะผูกพนักบัจุดมุ่งหมายของโรงเรียน 2) การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัมีไม่พอเพียง 3) ความรู้
เก่ียวกบัการสอนและการเรียนรู้ไม่พอเพียง 4) ทศันคติหรือค่านิยมท่ีมีต่อขอ้เสนอในการเปล่ียนแปลง 
5) ความพึงพอใจในสภาพท่ีเป็นอยู ่6) การพฒันาทกัษะยงัไม่เพียงพอ 7) ยงัใหค้วามสนใจในสภาพ
ท่ีเป็นอยูใ่นระดบัสูง 8) ขาดการสนบัสนุนจากองคก์าร 9) บรรยากาศเป็นแบบปิดมากกว่าแบบเปิด 
10) ขาดการทาํให้เป็นระบบ เขา้กบัส่วนอ่ืนๆ ขององคก์าร 11) เป็นส่ิงคุกคามของบุคคล 12) ขาด
ความรู้อย่างเพียงพอในเร่ืองขอ้จาํกดัและความเป็นไปไดใ้นสภาพการณ์ โครงสร้างขององคก์ารท่ี
เนน้ความคงท่ี (static) 13) ขาดผูช้าํนาญเพ่ือการแกปั้ญหาอยา่งพอเพียง 14) เป็นส่ิงคุกคามต่อเจา้หนา้ท่ี
ในองคก์าร 15) การใหร้างวลัเพ่ือผลในการเปล่ียนแปลงยงัไม่เพียงพอ 

การนาํทศันะเก่ียวกบัส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงในองคก์ารของนกัวิชาการ 
หลายท่านมากล่าวถึงท่ีน้ีเพื่อให้ไดต้ระหนกัและรับรู้ถึงส่ิงต่างๆ เหล่านั้น เพื่อหาแนวทางในการ
เอาชนะหรือลดให้เหลือน้อยลง เพราะมีงานวิจยัหลายช้ินช้ีให้เห็นว่า ส่ิงต่อตน้การเปล่ียนแปลง 
เหล่านั้นสามารถเอาชนะไดห้ากมีการดาํเนินการท่ีดี เช่น Fullan (1982) แนะนาํดงัน้ี 1) การช้ีใหเ้ห็น
ถึงความสาํคญัและความจะเป็นในการเปล่ียนแปลง 2) การทาํใหว้ตัถุประสงคห์รือความคาดหวงัใน
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การเปล่ียนแปลงนั้นมีความชดัเจน เป็นท่ีรับรู้ และเขา้ใจในสมาชิกขององคก์ารและมีแนวทางท่ีจะ
ทาํใหบ้รรลุผลตามความคาดหวงันั้น 3) มีการใชค้วามพยายามอยา่งหลากหลาย 4) มีความสามารถท่ี
จะนาํการเปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบติัได ้Razik and Swanson (2001) กใ็หข้อ้เสนอแนะไวด้งัน้ีคือ 
1) ตอ้งตระหนกัถึงทศันคติ ความเช่ือ และความตอ้งการของสมาชิกขององคก์าร 2) ใชผู้น้าํเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นท่ียอมรับ 3) ใหส้มาชิกไดต้ระหนกัและรับรู้ถึงผลดีท่ีจะไดรั้บจากการเปล่ียนแปลง 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการของการเปล่ียนแปลง 5) ส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
จากภายในจะไดผ้ลมากกว่าภายนอก 6) ส่ือสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงให้กบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง เช่นเดียวกบั London (1988 อา้งถึงใน Razik & Swanson , 2001) ใหข้อ้เสนอแนะไวด้งัน้ี 
1)ให้มีการประเมินลกัษณะของการเปล่ียนแปลง ทั้งดา้นจิตวิทยา ดา้นค่าใช่จ่าย จุดมุ่งหมาย และ
ความผกูพนัของสมาชิกก่อนการดาํเนินงาน 2) ใหพิ้จารณาถึงว่าใคร (who) และอะไร (what) ท่ีจะ
ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง  3) สร้างวิสัยทศัน์ให้สมาชิกเห็นไดว้่าการเปล่ียนแปลงมี
ความเป็นไปไดอ้ยา่งไร 4) จดัเตรียมมาตรการดาํเนินงานท่ีหลากหลาย นอกจากนั้น Lunenburg and 
Ornstein (2000) กมี็ขอ้เสนอแนะดงัน้ีคือ 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งในการวางแผนและการปฏิบติั 
เพ่ือความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมความมีพนัธะผกูพนั และลดความกงัวล 2) จดัระบบการติดต่อส่ือสาร
ท่ีดี เพ่ือใหรู้้ถึงความคาดหวงัในการเปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งทางบวกและทางลบ และผลกระทบท่ี
พวกเขาจะไดรั้บ 3) การใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริการระดบัสูง 4) การใหผ้ลตอบแทน อาจเป็น
วตัถุหรือไม่ใช่วตัถุ เพ่ือลดการต่อตา้น 5) การมีระบบการวางแผนท่ีดี 6) การใชอ้าํนาจบงัคบัในกรณี
ท่ีใชว้ิธีการอ่ืนแลว้ลม้เหลว 

จากแนวคิดการเปล่ียนแปลง ส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลง และการเอาชนะ 
ส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ดงักล่าวขา้งตน้ ไดน้าํไปสู่ประเด็นเพ่ือการประเมินกระบวนการเพ่ือ
การตดัสินใจว่า เม่ือนาํโครงการปฏิบติัแลว้ การใชท้รัพยากรและการดาํเนินกิจกรรมเป็นไปตามท่ี
กาํหนดไวห้รือไม่ (หากความแตกต่างระหว่างการปฏิบติัจริงกบัท่ีคาดหวงัไวใ้นโครงการ) มีปัญหา
หรือส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง และมีขอ้เสนอแนะอะไรบ้างเพ่ือการแก้ปัญหาหรือ
เอาชนะส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงนั้น 
 สาํหรับทศันะของ Stufflebeam (2001) เห็นว่า การประเมินกระบวนการนั้น
เป็นการตรวจสอบในส่ิงท่ีดาํเนินการของแผน รวมทั้ งจัดเอกสารของกระบวนการ และการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ในแผน นอกจากนั้น ยงัใหค้วามสาํคญักบับุคลากรซ่ึงจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลยอ้นกลบั
หรือเป็นผูท่ี้ระบุปัญหาจากการดาํเนินกิจกรรมท่ีวางแผนไว ้การประเมินกระบวนการนั้นจาํเป็นตอ้ง
มีการประเมินเป็นระยะๆ และควรจะระบุถึงความแตกต่างของกิจกรรมต่างๆ กบัแผนบรรยายถึง
ปัญหาการดาํเนินการ และประเมินว่า บุคลากรได้ระบุถึงส่ิงต่างๆ ได้ดีเพียงใด ควรจะบันทึก
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รายละเอียดและตน้ทุนของความพยายาม ทา้ยท่ีสุดควรจะรายงานว่า ผูส้ังเกตและผูมี้ส่วนร่วมตดัสิน
คุณภาพของกระบวนการอยา่งไร 
 การประเมินกระบวนการนั้นมีความหลากหลายในการกาํกบัติดตามและ
วางแผนวิธีการ ทั้งน้ี เร่ิมแรกการประเมินนั้นจะตอ้งมีการทบทวนกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งและแผนงาน
และการประเมินภูมิหลงัก่อนหน้าน้ี เพ่ือระบุว่า กิจกรรมอะไรท่ีวางแผนไวท่ี้ควรจะกาํกบัติดตาม 
ตวัอย่างเช่น ในดา้นการศึกษา มีความเก่ียวขอ้งกบั การฝึกบุคลากร การพฒันาหลกัสูตร การจดัการ
ห้องสมุด การให้คาํปรึกษา การประชุมระหว่างครูและผูป้กครอง การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
การวางแผนโครงการ การจดักลุ่มนักศึกษาตามทกัษะและความสนใจ การประเมินชั้นเรียน การ
ทศันะศึกษา การวิเคราะห์และการใชผ้ลของแบบทดสอบมาตรฐาน การใชแ้บบทดสอบวินิจฉยัและ
การรายงานความกา้วหน้า เป็นตน้ การประเมินกระบวนการควรมีการทบทวนว่างานดาํเนินไป
อยา่งไร กระทาํไดโ้ดยการศึกษาและสังเกตศูนยก์ลางของกิจกรรม การทบทวนเอกสารโดยเฉพาะ
แผนงาน งบประมาณ การเขา้ประชุมบุคลากร และการสัมภาษณ์บุคคลสําคญัๆ รวมทั้ งมีการ
บนัทึกภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมในเหตุการณ์ต่างๆ การประเมินจะตอ้งมีการเตรียม
รายงานยอ่ท่ีสรุปขอ้มูลการรวบรวมแผน ผลท่ีได ้และประเดน็ต่างๆท่ีสังเกต ทาํการเนน้ปัญหาดา้น
กระบวนการ มีการร่างรายงานต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มีการทบทวนก่อนการ
อภิปรายกบัเพ่ือนร่วมงานและผูป้ระเมิน จากนั้นจะมีการพบกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือตรวจสอบ
รายงานและทาํการอภิปราย ในบริบทน้ี คณะผูป้ระเมินอาจใชร้ายงานเพ่ือการตดัสินใจตามท่ีเห็นว่า
ดีท่ีสุดกเ็ป็นได ้
 ประโยชน์ของการประเมินกระบวนการนั้ นก็ เ พ่ือช่วยให้บุคลากร
เตรียมพร้อมและกระตือรือร้น มุ่งความรับผิดชอบ มีประโยชน์ในการตรวจสอบ เน่ืองจาก
หน่วยงานท่ีใหเ้งินทุน คณะกรรมการนโยบายและส่วนประกอบต่างๆ ตอ้งการการยนืยนัเชิงปรนยั
และสําคญัว่าผูรั้บอนุญาตหรือหน่วยงานท่ีมีการประเมินนั้นได้ทาํในส่ิงท่ีนําเสนอไวห้รือไม่ 
นอกจากนั้นขอ้มูลการประเมินยงัมีความสาํคญัในการแปลความผลลพัธ์ของการประเมินผลผลิตทาํ
ให้บุคลากรต้องการท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีดาํเนินการไปแลว้หรือความพยายามในบริบทอ่ืนก่อน
ตดัสินใจว่าเพราะเหตุใดผลลพัธ์จึงเป็นเช่นนั้น รวมทั้ งประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีสนใจ
ภายนอกท่ีประสงคจ์ะทาํความพยายามท่ีคลา้ยคลึงกนั ในเร่ืองการเรียนรู้ในปัญหาต่างๆท่ีเผชิญอยู่
วา่ควรมีการระบุไวอ้ยา่งไร ตน้ทุนความพยายามมากนอ้ยเพียงใดและมีการจดัสรรเงินทุนอยา่งไร 

4) การประเมนิผลลพัธ์ (product evaluation) ผูว้ิจยัตอ้งชดัเจนวา่มี 
วตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดส้ารสนเทศท่ีจะช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหรือคงหรือ
ขยายหรือยบุหรือเลิกโครงการ (recycling decisions) ซ่ึงโดยทัว่ไปจะคาํนึงถึงหลกัการประเมินผลท่ี
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เนน้วตัถุประสงคแ์ละผลงาน (result-centered method) ดงันั้นแนวคิดท่ีควรศึกษาเพ่ือความเขา้ใจ 
เช่น แนวคิดการบริหารงานแบบเนน้วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

การบริหารงานแบบเนน้วตัถุประสงค ์(management by objective)  
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายในทศันะต่างๆกนั เช่น Drucker (1989) ให้ความหมายว่า 
เป็นหลกัของการบริหารท่ีจะจดัใหแ้ต่ละบุคคลไดท้าํงานและมีความรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี มีทิศทาง
ในการทํางานร่วมกันท่ีแน่นอน มีการทํางานเป็นทีม ซ่ึงจะทําให้เกิดการประสานระหว่าง
วตัถุประสงคข์ององคก์ารเป็นไปดว้ยดีและเรียบร้อย ส่วน McConkey (1983) ใหค้วามหมายว่า เป็น
วิธีการวางแผนและการประเมินผลงาน ซ่ึงเป็นการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อใหผู้บ้ริการแต่ละ
ระดบัใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินงาน เพื่อให้ไดผ้ลงานภายในขอบเขตของวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงาน ในขณะท่ี Albrecht (1978) ให้ความหมายว่า เป็นรูปแบบพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ี
ตอ้งการศึกษาอนาคต ท่ีคาดหวงั พิจารณาผลไดท่ี้จะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีคาดหวงันั้น และชกันาํความ
พยายามหรือการกระทาํต่างๆ ของบุคคลในองคก์ารใหมุ่้งสู่การบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้โดย
ให้สามารถเอ้ือประโยชน์ส่วนตวัให้แก่บุคลากรในการปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ ไปพร้อมกนัดว้ย ซ่ึง
อาจสรุปได้ว่า การบริหารงานแบบเน้นวตัถุประสงค์เป็นเร่ืองของการกาํหนดวตัถุประสงค์ไว้
ล่วงหนา้ เพ่ือให้ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ยดึถือเป็นแนวทางในการระทาํกิจกรรมให้บงัเกิดผลงานตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวน้ั้น โดยการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละการกระทาํกิจกรรมเนน้การมีส่วน
ร่วมจากบุคคลต่างๆในองคก์าร 
 คาํอธิบายเก่ียวกบัการบริหารแบบเนน้วตัถุประสงคมี์มากมาย ในท่ีน้ีจะนาํ
เฉพาะส่วนท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการสร้างระบบการคิดเพ่ือนาํไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการกาํหนด
ประเดน็เพ่ือการประเมินโครงการ ดงัน้ี เก่ียวกบัขั้นตอน การบริหารโดยยดึวตัถุประสงค ์มี 4 ขั้นตอน 
คือ 1) การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละการวางแผน โดยผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติักาํหนดวตัถุประสงคร่์วมกนั
แลว้จึงวางแผนปฏิบติังานร่วมกนั โดยจดัลาํดบัความสาํคญัของงานท่ีจะทาํ (priority) กาํหนดระยะเวลา
การดาํเนินการ กาํหนดงบประมาณ ตลอดจนกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน 2) การมอบหมายงาน
และหนา้ท่ีรับผิดชอบแก่ผูป้ฏิบติังาน เป็นการแจง้ใหรู้้ถึงขอบเขตของอาํนาจหนา้ท่ีท่ีมีอยูแ่ละสามารถ
กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการทาํงานดว้ยตนเอง โดยมอบความไวว้างใจและความเป็นอิสระในการ
ทาํงานให้ ทั้งน้ีจะตอ้งช้ีแจงให้ทราบถึงงานหลกัและมาตรฐานงานท่ีตอ้งการเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายรวมขององคก์าร โดยผูบ้ริหารพร้อมท่ีจะใหค้าํปรึกษาหารือเม่ือ
ผูป้ฏิบติังานตอ้งการ 3) การตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งมีระบบ เป็นการ
ตรวจสอบว่าการดาํเนินงานท่ีไดก้าํหนดไวก้า้วหนา้ไปมากนอ้ยเพียงใด และมีส่ิงใดท่ีควรปรับปรุง
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แกไ้ขใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้4) การประเมินผลงาน เป็นการประเมินผลงานท่ี
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละผลงาน (result-centered method) เป็นสาํคญั โดยมีหลกัและวิธีการประเมิน 
ผลงานท่ีสาํคญั ดงัน้ี 1) ผูป้ระเมินและผูไ้ดรั้บการประเมินผลงานจะตอ้งตั้งวตัถุประสงคแ์ละปัจจยั
ในการประเมินผลงานร่วมกนัตั้งแต่ตอนตน้ปี หรือก่อนกาํหนดแผนการดาํเนินงาน 2) มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันาบุคคลและเพ่ิมประสิทธิภาพงานมากกว่าจะใชก้ารประเมินผล เพ่ือพิจารณา
ความดีความชอบหรือการลงโทษ 3) เนน้การวดัผลการปฏิบติังานท่ีผลงานขั้นสุดทา้ย นอกจากนั้น
ยงัเนน้ความสาํเร็จของผลงาน และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้มากกว่าความประพฤติของผูป้ฏิบติังาน 
4) ใชว้ตัถุประสงคแ์ละผลงาน เป็นตวัประเมินมากกว่าให้คะแนนหรือเคร่ืองหมาย 5) กระทาํเม่ือ
ผลงานขั้นสุดทา้ยเสร็จส้ินลงโดยผูป้ระเมินผลงานรับการประเมินไดมี้โอกาสปรึกษาหารือร่วมกนั
ทั้งในระยะกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละระยะประเมินผลงาน 
 จากแนวคิดการบริหารงานแบบเนน้วตัถุประสงค ์ดงักล่าวขา้งตน้ มีประโยชน์
ต่อการกาํหนดประเด็นในการประเมินเพ่ือตอบคาํถามท่ีชดัเจนข้ึนว่า ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของโครงการท่ีคาดหวงัไวม้ากนอ้ยเพียงใด มีผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนอจากท่ีคาดหวงั
อะไรอีกบา้ง มากนอ้ยเพียงใด มีขอ้เสนอแนะว่าควรเปล่ียนแปลงหรือคงหรือขยายหรือยบุหรือเลิก
โครงการหรือไม่ 
 โดยทัว่ไป ผลลพัธ์ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทนัทีจากการดาํเนินงาน หรือผล
เบ้ืองตน้ หรือผลท่ีเกิดข้ึนจากมาจากกิจกรรม การปฏิบติังาน การดาํเนินงาน (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2545) 
ยกตวัอย่าง กรณีผลลพัธ์ของนโยบาย/โครงการพฒันาการศึกษา จะหมายถึง จาํนวนนกัเรียนท่ีจบ
การศึกษาตามหลกัสูตร ซ่ึงในแง่หลกัการความสาํเร็จของนโยบาย/โครงการตอ้งวดัว่า จาํนวนนกัเรียน 
นกัศึกษาท่ีตั้งเป้าวา่จะผลิตใหส้าํเร็จตอ้งข้ึนอยูก่บัระยะเวลาดว้ย เช่น จะผลิตนกัศึกษาในสาขาพลศึกษา
ให้ได ้500 คน ในเวลา 5 ปี นอกจากน้ีตอ้งวดัในเชิงค่าใชจ่้ายในการผลิตต่อหวัเป็นเท่าไร ในเชิง
คุณภาพยงัพิจารณาด้วยว่า นักศึกษาท่ีจบมามีคุณภาพในระดบัใด คะแนนเป็นอย่างไร ตรงกบั
มาตรฐานในการศึกษาท่ีหน่วยงานของรัฐวางไวห้รือไม่ อยา่งไร (จุมพล  หนิมพานิช, 2552)  
 สาํหรับทศันะของ Stufflebeam (2001) ไดอ้ธิบายไวเ้ก่ียวกบัการประเมิน
ผลลพัธ์ว่า วตัถุประสงคก์ารประเมินผลลพัธ์คือ การวดั การแปลความหมายและตดัสินผลสัมฤทธ์ิ
ของกิจกรรมหรือการดาํเนินการใดๆ นั้น เป้าหมายหลกัก็คือ เพื่อยืนยนัขอบเขตซ่ึงการประเมิน
ตอบสนองความตอ้งการของผูไ้ดรั้บประโยชน์อยา่งถูกตอ้ง การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ 
มีความสาํคญัทั้งในวงจรกิจกรรมและขอ้สรุป การประเมินผลผลิตควรประเมินผลลพัธ์ (outcome) 
ท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจและผลลพัธ์ทั้งทางบวกและทางลบ ซ่ึงวิโรจน์  สารรัตนะ (2550) ไดม้องผลลพัธ์
ทั้งทางบวกและทางลบนั้นในแง่ของผลกระทบ (impact) ท่ีเป็นผลท่ีต่อจากผลผลิตและจะตอ้งเป็น
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ผลระยะยาว (long-term outputs) Stufflebeam (2008) ยงัอธิบายเพ่ิมเติมว่าการประเมินผลลพัธ์ควรจะ
รวบรวมและวิเคราะห์การตดัสินของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เก่ียวกบักิจการ ควรจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
กบัความพยายามกบักิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั บ่อยคร้ังท่ีผูมี้อาํนาจการตดัสินใจตอ้งการทราบว่า กิจการ
หรือการดาํเนินการนั้นบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ตามปกติแลว้ผูป้ระเมินควรแปลความว่า การดาํเนินการ
ท่ีไม่มีในแผนงานเป็นสาเหตุของผลลพัธ์ท่ีไม่ดี หรือผลลพัธ์ท่ีไม่เหมาะสมเป็นผลมาจากการบริหาร
แผนท่ีไม่ดีใช่หรือไม่ การประเมินผลลพัธ์ควรจะพิจารณาผลลพัธ์จากหลายประเด็นทั้งในรูปรวม
หรือสรุป (in the aggregate) กลุ่มยอ่ย (subgroups) และบางคร้ังกเ็ป็นรายบุคคล (individuals) การ
ประเมินอาจจะจดัประเภทผลสัมฤทธ์ิของแต่ละบุคคล ว่าเป็นความสาํเร็จหรือความลม้เหลวข้ึนอยู่
กบัว่า โครงการ กิจกรรม หรือบริการอ่ืน ตอบสนองความตอ้งการท่ีวินิจฉยัและมีเป้าหมายหรือไม่ 
การประเมินผลผลิตท่ีมีเอกลกัษณ์ยงัทาํให้มีการรวมกนัของบุคคลต่างๆ เพ่ือให้ไดด้ชันีรวมของ
ความสาํเร็จ ผูป้ระเมินสามารถจดัมาตรวดัใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการท่ีประเมินแลว้ยงัสามารถ
ทาํการเปรียบเทียบไดด้ว้ย Scriven (1991) ไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมว่า การประเมินผลผลิตบางคร้ังอาจ
ทาํการประเมินท่ีเป็นอิสระจากเป้าหมายดว้ย (goal-free evaluation) นัน่คือ การท่ีนกัประเมินให้
ความสําคญักบัเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมหรือบริการอ่ืน มากเกินไปโดยไม่ไดค้าํนึงถึง
สภาพท่ีแท้จริงในการดาํเนินงานและผลท่ีได้ตามความเป็นจริงแลว้จะทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพของงานประเมิน กล่าวคือ จะมองแคบเฉพาะดา้นเดียวไม่ตระหนกัถึงความเป็นจริงและ
ละเลยผลพลอยไดท่ี้เป็นประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อนในการวางแผนการดาํเนินงาน 
ดงันั้น Scriven จึงไดเ้สนอวา่ ในบางคร้ังนกัประเมินอาจจะละเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือ
บริการอ่ืน ไวใ้นฐานท่ีเขา้ใจเป็นพ้ืนฐานของการดาํเนินงาน แลว้ใหค้วามสนใจต่อความเป็นจริงท่ี
ไดพ้บเห็นและผลลพัธ์ท่ียงัประโยชนต่์อองคก์าร  
 การรายงานผลการประเมินผลลพัธ์ อาจเกิดข้ึนในระยะท่ีแตกต่างกนั 
ผูว้ิจยัอาจส่งรายงานในช่วงวงจรต่างๆ รายงานวงจรช่วงทา้ยโครงการ กิจกรรม หรือการบริการอ่ืน 
อาจสรุปผลลพัธ์ท่ีได ้รายงานดงักล่าวควรแปลความหมายของผลลพัธ์เก่ียวกบัความตอ้งการท่ีไดรั้บ
การประเมิน ตน้ทุน และการดาํเนินการตามแผน ผูว้ิจยัยงัอาจจะเสนอรายงานการติดตามผลเพ่ือ
ประเมินผลลพัธ์ระยะยาวอีกดว้ย 

5) การประเมนิผลกระทบ (impact evaluation)  การประเมินผลกระทบเป็น 
การประเมินผลหรือการตดัสินใจถึงระดบัของการประสบความสําเร็จของการดาํเนินงาน แผนงาน 
โครงการ ในการท่ีจะให้วัตถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว้บรรลุผลโดยเฉพาะผลลัพธ์ได้ส่งผลหรือมี
ผลกระทบต่อเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวเ้ช่นไร ทาํให้เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ี
กาํหนดไวด้งักล่าวบรรลุผลหรือสัมฤทธิผลไหม ถา้ไม่ ทาํไมถึงไม่บรรลุผล ถา้บรรลุผล มีตน้ทุน
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ค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด มีผลกระทบขา้งเคียงเกิดข้ึนหรือไม่อย่างไร นอกจากน้ี การประเมินผล
กระทบ ยงัมีความทา้ทายทั้งในเชิงเทคนิคและในเชิงกรอบแนวคิด รวมทั้งยงัไดใ้ห้ความสนใจว่า 
แผนงาน การดาํเนินงานนั้นไดผ้ลหรือไม่ นอกเหนือไปจากการช่วยตรวจสอบความสาํเร็จหรือความ
ลม้เหลวของแผนงาน การดาํเนินงานซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีบทบาทหนา้ท่ีในการตดัสินใจเป็น
อยา่งยิง่ ผูว้ิจยัตอ้งชดัเจนวา่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีช่วยตดัสินใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ 
(relationship decision) ของผลกระทบทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบกบั
โครงการ ว่ามากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นแนวคิดท่ีควรศึกษาทาํความเขา้ใจ เช่น ขอ้ควรคาํนึงถึงในการ
ประเมินผลกระทบ เพ่ือนาํไปสู่การกาํหนดประเด็นในการประเมิน เช่น ผลกระทบจากกการ
ดาํเนินงานตามโครงการท่ีคาดหวงัทั้งทางบวกและทางลบมีอะไรบา้ง เป็นตน้ 
 ผลกระทบเป็นผลลัพธ์  (outcome) ท่ี เกิดเป็นผลในจุดหมายปลายทาง 
(ultimate outputs) (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2550) ซ่ึงเป็นผลในระยะยาว (long range outputs) เป็นการ
ประเมินเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการดาํเนินงานตามโครงการกบัผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน ทั้งผลกระทบท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ ซ่ึงในการประเมินผล
กระทบมีข้อคาํนึงถึง คือ ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวในสภาพธรรมชาติของสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลานั้น เป็นการยากท่ีจะแยกผลกระทบจากผลการปฏิบติังานตามโครงการออก
จากเหตุการณ์อ่ืนๆได ้จึงไม่อาจสรุปไดอ้ยา่งแน่นอนว่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนจากโครงการ
ท่ีดําเนินไปแล้วอย่างแท้จริงหรือไม่ เช่น อาจเกิดการดําเนินงานตามโครงการอ่ืนหรือการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมตามปกติ อยา่งไรกต็าม กอ็าจจะสรุปในแง่ของความสัมพนัธ์ว่า ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนนั้นมีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามโครงการท่ีกระทาํไปแลว้นั้น (สมหวงั พิธิยานุวฒัน ์
และนิคม ตงัคะพิภพ , 2528) สําหรับขอ้มูลสารสนเทศท่ีควรนาํมาพิจารณาในการประเมินผล
กระทบเช่น 1) การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการนั้น ซ่ึงรวม
ความถึงการพฒันาของบุคคลากร ประสิทธิภาพของหน่วยงานโดยรวม  เช่น พฤติกรรมการทาํงาน
ท่ีเปล่ียนแปลงไป มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์ากข้ึน มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่ามากข้ึน เป็นตน้ 
2) ภาวการณ์เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ซ่ึงรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงทั้งท่ีคาดหวงัไว ้และไม่ไดค้าดหวงัไว ้เช่น ภาวการณ์ว่างงาน การสูญเสียทรัพยากร
ของหมู่บา้น การอพยพ เป็นตน้ 3) ภาวการณ์เปล่ียนแปลงทางดา้นทศันคติของบุคคลหรือชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางค่านิยม ความเช่ือ และวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เป็นตน้  4) การเกิดระบบบริหาร การจดัการในการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน อนัเน่ืองจาก
พฒันาการของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนบรรยากาศขององคก์ารท่ีรับผลจากโครงการ 5) การเกิด
การเปล่ียนแปลงของระบบท่ีต่อเน่ืองจากผลผลิตของโครงการ เช่น การเพ่ิมหรือลดจาํนวนนกัเรียน 
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การพฒันาอาชีพของชุมชน การเพิ่มหรือลดของรายไดเ้ป็นตน้ และเป็นการประเมินผลกระทบนั้น 
นิยมใชว้ิธีการติดตามผล (follow up study หรือ tracer study) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 1) นิยามใหช้ดัเจน
วา่ผลกระทบท่ีตอ้งการประเมินคืออะไร 2) จดัทาํเคร่ืองมือเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูล 3) ดาํเนินการเกบ็
รักษาขอ้มูล 4) วิเคราะห์ผลขอ้มูล 5) สรุปผลและรายงานผลการประเมินต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 6) นาํผลการ
ประเมินไปใช ้
 วิ ธีการประเมินผลกระทบนั้ น  ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า  รูปแบบหรือ
แบบจาํลองของการประเมินผลกระทบนั้ น ยงัไม่ได้รับการพฒันาจนถึงขั้นเป็นท่ียอมรับกัน
โดยทัว่ไปในลกัษณะท่ีจะนาํมาใช้ไดเ้หมือนกบัสูตรสําเร็จรูป นกัประเมินจึงมกัแสวงหาเทคนิค
เฉพาะท่ีเหมาะสมกบัผลกระทบ ซ่ึงตอ้งประเมินในแต่ละคร้ัง อาทิ เทคนิคการติดตามผล ซ่ึงเป็น
เทคนิคท่ีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั หากพิจารณาขั้นตอนท่ีสําคญัอนัเป็นแนวทางการประเมินผล
กระทบโดยทัว่ไป ซ่ึงสรุปไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (เยาวดี  รางชยักลุ วิบูลยศ์รี, 2549)  
  (1) การกาํหนดและนิยามผลกระทบ เป็นขั้นตอนแรกท่ีสาํคญัท่ีสุด และถือ
ว่าเป็นขั้นท่ียากท่ีสุดสาํหรับการประเมินผลกระทบเม่ือเทียบกบังานวิจยัโดยทัว่ไป ขั้นตอนน้ีอาจ
เทียบไดก้บัขั้นของการกาํหนดประเด็นและขอบเขตของปัญหา ตลอดจนตวัแปรต่างๆ ท่ีจะทาํการ
วิจัย มีความหมายอย่างไร หากกาํหนดผลกระทบท่ีต้องการประเมินมีลกัษณะครอบคลุมอย่าง
เพียงพอแลว้ จะเป็นหลกัประกนัในชั้นตน้ไดว้่า การประเมินผลกระทบสาํคญัคร้ังน้ี จะมีประโยชน์
มากในทางปฏิบติั เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั ผลกระทบท่ีกาํหนดข้ึนนั้นจะตอ้ง
นิยามใหช้ดัเจนดว้ย ในการกาํหนดผลกระทบการจดัการศึกษานั้น มกัพิจารณาจากจุดหมายของการ
จดัการศึกษาเป็นสําคญั นักประเมินตอ้งวิเคราะห์จุดหมายอย่างละเอียด โดยอาศยัประสบการณ์
ส่วนตวัของนกัประเมิน รวมทั้งความคิดเห็น ตลอดจนความคาดหวงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระดบัต่างๆ  
  (2)  เลือกเทคนิควิธีเพ่ือนาํมาใชใ้นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือได้
กาํหนดและนิยามผลกระทบไวอ้ย่างครอบคลุมและชดัเจนแลว้ นักประเมินจะตอ้งเลือกเทคนิค
วิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมสําหรับการประเมินนั้นๆ มาใช้ เทคนิคท่ีนิยมกนัมากคือ การ
ประเมินแบบอิสระ ซ่ึงไม่ยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัเพียงอยา่งเดียว (goal-free evaluation)ในการเกบ็
ขอ้มูลภาคสนาม 
  (3)  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยดาํเนินการจริงตาม
แนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการประเมิน นกัประเมินพึงระลึกเสมอว่า ถา้สามารถดาํเนินการตาม
รูปแบบท่ีกาํหนดไวทุ้กประการ ยอ่มจะไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัผลกระทบตามท่ีมุ่งหวงัโดยครบถว้น 
แต่โยทัว่ไปในทางปฏิบติัจริง มกัมีส่วนท่ีแตกต่างไปจากแผนท่ีวางไวเ้ดิม จนบางคร้ังอาจต้อง
เปล่ียนแปลงรูปแบบของการประเมินโดยส้ินเชิงเลยกไ็ด ้ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่ไดค้าดคิดถึงอุปสรรคบาง
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ประการไวก่้อน ดงันั้น นักประเมินไม่ควรยึดถือมัน่ในรูปแบบท่ีวางไวอ้ย่างเคร่งครัดจนเกินไป 
เพราะความยดืหยุน่และความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ของนกัประเมินเท่านั้นท่ีจะทาํให้
การประเมินประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดี 
  (4)  การสรุปผลการประเมิน นกัประเมินจะตอ้งไม่สรุปผลเกินจากขอ้มูล 
เพราะจะทาํใหน้าํผลการประเมินไปใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้งได ้โดยทัว่ไปแลว้ผลสรุปจากการประเมินผล
กระทบการจดัการศึกษา ควรมีลกัษณะเป็นการนาํเสนอข่าวสารเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน พร้อม
ทั้ งเหตุผลท่ีเป็นไปได้ทั้ งหมดอย่างครบถว้น และควรมุ่งให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีข่าวสารอย่างเพียงพอ
สาํหรับการพจิารณาตดัสินคุณค่าของผลกระทบต่างๆ 
 จากระบบการคิดและระบบการทาํงานในการนาํรูปแบบการประเมินไปใช้
เพ่ือการวิจยัดงักล่าว จะทาํให้ผูวิ้จยัได้กรอบแนวคิดการประเมินโครงการในแต่ละประเภทซ่ึง
นาํไปสู่การกาํหนดเป็นประเดน็หรือคาํถามการวิจยัแต่ละประเภทได ้ดงัภาพท่ี 1 

 

   มติิการประเมิน    ประเด็นคาํถามในการประเมิน 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  มิติและประเด็นคาํถามการวิจยัตามแนวทางการประเมินเชิงระบบ  

การประเมินบริบท สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในในปัจจุบนัเป็นเช่นไร 
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของโครงการท่ีกาํหนดไวเ้ดิมหรือไม่ 
ควรปรับปรุงหรือเพิ่มจุดมุ่งหมายใด 

ปัจจยัดา้นคน ดา้นเงิน ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นการจดัการ มี
ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลของโครงการเพียงใด ควรปรับลดหรือ
เพิม่ทรัพยากรหรือกิจกรรมอะไรบา้ง 

ในการปฏิบติั การใชท้รัพยากรและดาํเนินกิจกรรม เป็นไป
ตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ หาความแตกต่างระหวา่งการปฏิบติัจริง
และท่ีคาดหวงั มีปัญหาหรือส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลง
อะไรบา้ง และมีขอ้เสนอแนะอะไรเพือ่การแกไ้ข 

ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงัตาม
จุดมุ่งหมายของโครงการมีอะไรบา้ง มากนอ้ยเพียงใด ควรมีการ
เปล่ียนแปลงหรือคงหรือยบุหรือเลิกโครงการหรือไม่ 

ผลระยะยาวจากการดาํเนินงานตามโครงการทั้งท่ีคาดหวงัและ
ไม่ไดค้าดหวงัทางบวกและทางลบมีอะไรบา้ง 

การประเมินปัจจยันาํเขา้ 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 

การประเมินผลกระทบ 
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 อยา่งไรก็ตาม ดงักล่าวแลว้ว่า จุดมุ่งหมายหลกั ในการประเมินมี 2 ประการ 
คือ การประเมินเพ่ือการตดัสินใจ (decision-oriented evaluation) และการประเมินเพื่อการตดัสิน
คุณค่า (value-oriented evaluation) สําหรับแนวคิดการวิจยัท่ีนาํเสนอนั้น เป็นการวิจยัเพื่อการ
ตดัสินใจ (decision-oriented evaluation) เป็นกระบวนการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างส่ิงท่ี
เกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีควรจะเป็น เพ่ือให้ไดรั้บสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ
ในการตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการประเมินนั้นๆ บทบาทของนกัประเมินท่ี
สาํคญั คือ การตอบสนองความตอ้งการของสารสนเทศของผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ
นกัประเมินไม่ควรเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการ
ตดัสินใจ เพ่ือไม่ให้เสียความเป็นกลาง มีบทบาทเพียงเป็นผูน้าํเสนอสารสนเทศจากการประเมิน
เท่านั้น ปล่อยให้ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจคุณค่าโดยอาศยัสารสนเทศท่ีผูป้ระเมิน
นาํเสนอไปนั้น สําหรับวิธีการหลกัในการประเมินมี 2 ประการ คือ การประเมินโดยยึดหลกัเชิง
ระบบ(system approach) และการประเมินโดยยดึวิธีเชิงธรรมชาติ (naturalistic approach) ท่ีเช่ือว่า
วิธีเชิงระบบเป็นวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการประเมิน เพราะเป็นการประเมินท่ีมีการวางแผนการ
ประเมินและวิธีการดาํเนินงานอย่างชดัเจน รัดกุม และเป็นระบบ สนบัสนุนการใชเ้คร่ืองมือท่ีได้
มาตรฐานในการรวบรวมขอ้มูล มีการควบคุมสถานการณ์ และตวัแปรแทรกซ้อนท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการประเมิน ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลและมีการสรุปผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว้
ล่วงหนา้ ในกรณีการประเมินโดยยดึ “วิธีเชิงธรรมชาติ” เป็นการประเมินตามความเช่ือในปรัชญา
อตันยันิยม(subjectivism) ท่ีเช่ือว่าวิธีทางธรรมชาติเป็นวิธีท่ีเหมาะสมสาํหรับการประเมิน เพราะมี
ลกัษณะการดาํเนินงานท่ียดืหยุน่ สนบัสนุนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในสภาพธรรมชาติ โดยเนน้การ
สังเกตแบบไม่มีโครงสร้างวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัหลกัการเช่ือมโยงเหตุผล การสังเกตและการ
วิเคราะห์เบ้ืองตน้จะนาํไปสู่การสังเกตและวิเคราะห์ ในขั้นลึกๆ ต่อไป จนไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัคุณค่า
ของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการประเมิน โดยอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์
ของนกัประเมินเป็นเกณฑ์ และตามท่ี ศิริชยั  กาญจนวาสี (2550) ไดจ้ดัแบ่งกลุ่มการประเมิน
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการประเมินเพ่ือการตดัสินใจโดยวิธีเชิงระบบ เนน้การใชว้ิธีเชิงระบบ
เพ่ือการนาํเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ 2) กลุ่มการ
ประเมินเพื่อการตดัสินใจ โดยวิธีเชิงธรรมชาติ (naturalistic decision-oriented evaluation)เนน้การ
ใช้วิธีเชิงธรรมชาติเพ่ือการนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินคุณค่าของ
ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ 3) กลุ่มการประเมินเพ่ือการตดัสินคุณค่าโดยวิธีเชิงระบบ 
(system value-oriented evaluation) เนน้วิธีเชิงระบบเพ่ือใหน้กัประเมิน 4) กลุ่มการประเมินเพ่ือการ
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ตดัสินคุณค่าโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (naturalistic value-oriented evaluation) เนน้วิธีเชิงธรรมชาติ
เพ่ือใหน้กัประเมินทาํการตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการประเมิน 
 ดงันั้นรูปแบบการประเมินเชิงระบบตามทศันะเบ้ืองตน้ จึงจดัอยูใ่นกลุ่มการ
ประเมินเพ่ือการตัดสินใจโดยวิธีเชิงระบบ ท่ีอิงกับรูปแบบการประเมินบริบท ปัจจัยป้อนเข้า 
กระบวนการ และผลลพัธ์ (context-input-process-product) ตามทศันะของ Stufflebeam et al. (1971); 
Stufflebeam (2001, 2008) และ Stufflebeam & Madaus (2001)และเพ่ิมการประเมินผลกระทบ 
(impact) ตามทศันะของสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และ นิคม ตงัคะพิภพ (2528) แต่อยา่งไรกต็าม เพ่ือให้
รูปแบบการประเมินในการวิจยัส่งผลต่อการไดม้าซ่ึง สารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจใน
การตดัสินใจคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการประเมินท่ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน และ
เพ่ือก่อใหเ้กิดพลงัเสริมท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้ผลการวิจยัไดรั้บการนาํไปสู่การปฏิบติัไดม้ากข้ึน 
ตามแนวความคิดการประเมินท่ีเนน้การนาํผลไปใชป้ระโยชน(์utilization-focused approach) ตาม
ทศันะของ Patton ท่ีว่า การประเมินตอ้งระบุผูต้อ้งการใชผ้ลการประเมิน กาํหนดประเด็นการ
ประเมินท่ีชดัเจน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและเกณฑก์ารตดัสินท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของผูใ้ชผ้ลการประเมิน เสนอผลการประเมินโดยผูใ้ชผ้ลการประเมินเป็นผูส้รุปและตดัสิน
คุณค่า จึงเห็นว่า ควรไดน้าํเอาวิธีการประเมินในกลุ่มการประเมินเพ่ือการตดัสินใจโดยวิธีเชิง
ธรรมชาติมาประยกุตใ์ชด้ว้ย คือ วิธีการประเมินแบบรวมพลงั 

1.5.2 การประเมนิรวมพลงั (collaboration evaluation)  เป็นวิธีการประเมินท่ีมี 
พฒันาการมาจากการประเมินแบบยดึผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholder-based approach)  การประเมินแบบ
มีส่วนร่วม (participatory evaluation) การประเมินแบบเสริมพลงัอาํนาจ (empowerment evaluation) 
การประเมินแบบประชาธิปไตย (democratic evaluation) และการประเมินแบบพฒันาการ (developmental 
evaluation) (Bradom, 1998 อา้งถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2550) ใหนิ้ยามว่า เป็นการประเมินท่ีรวม
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมาร่วมพลงัช่วยกนัดาํเนินการประเมิน ระดบัความเขม้ขน้ในการมีส่วนร่วมมี
สูงมาก ทั้งน้ีนักประเมินและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ต่างมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการตดัสินเร่ืองเทคนิคการ
ประเมินทั้งหมด กิจกรรมการประเมินท่ีสําคญั คือ การประชุมปรึกษาหารือกนัจนสมาชิกในทีม
ประเมินมีความรู้ความเขา้ใจใกลเ้คียงกนั การประเมินประกอบดว้ย ขั้นการรวมพลงัสาํรวจเบ้ืองตน้
เพ่ือศึกษาจุดเด่น จุดอ่อน ขั้นรวมพลงักาํหนดเป้าหมายการประเมิน ขั้นการรวมพลงักาํหนดรูปแบบ
และวิธีการดาํเนินงาน และขั้นการรวมพลงัเพ่ือวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเทียบกบัเป้าหมาย และใช้
ผลการประเมิน  
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สาํหรับการนาํวิธีการประเมินแบบรวมพลงัมาประยกุตใ์ช ้ไดน้าํไปสู่หลกัการ 
และเง่ือนไขสาํหรับบางประการของการประกนัคุณภาพท่ีดี ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2540;         
กรมวิชาการ, 2543; อมรวิชช ์ นาครทรรพ, 2540) 

1) การมีส่วนร่วม (participation) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
(stakeholders) เขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการ ร่วมประเมินและร่วมรับผิดชอบ
กบัการจดัการศึกษา 

2) การเสริมสร้างพลงั (empowerment) เป็นการสร้างความรู้ ทกัษะ และ 
ความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือสร้างโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3)  การกระจายอาํนาจ (decentralization) หน่วยงานหรือสถานศึกษาจะพฒันา 
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอ้ย่างเต็มท่ีต่อเม่ือหน่วยงานหรือสถานศึกษามีความ
เป็นอิสระเพียงพอท่ีจะคิดและตดัสินใจ ทั้งดา้นการบริหารวิชาการและการใชจ่้ายงบประมาณ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีตอ้งการให้มีการ
กระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาสู่สถานศึกษาและทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด 

4)  การสร้างจิตสาํนึกในความรับผดิชอบในพนัธะภาระ (accountability)  
การศึกษาไม่ใช่เร่ืองของคนใดคนหน่ึง แต่เป็นเร่ืองของทุกคนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษานั้น จึงตอ้งสร้างให้ทุกคนมีสาํนึกในหนา้ท่ีของตนท่ีมีต่อการศึกษา เช่น 
หน้าท่ีต่อการเป็นพ่อแม่ ครู ผูป้กครอง เป็นตน้ นอกจากน้ี กระบวนการทาํงานและผลงานของ
หน่วยงานหรือสถานศึกษาตอ้งสามารถตรวจสอบไดทุ้กเม่ือโดยสงัคมและประชาชน 

5) การปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (continuous quality improvement)  
การประเมินแบบรวมพลงัจะทาํให้ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัสําหรับใชใ้นการวางแผน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง มิใช่การจบัผดิหรือการตดัสินใหร้างวลัหรือใหโ้ทษ 

1.5.3 มาตรฐานการประเมนิ (evaluation standards)  มาตรฐานของการประเมิน 
ถือเป็นส่ิงท่ีกาํหนดและบ่งช้ีถึงคุณภาพของการประเมินได ้ซ่ึงมาตรฐานการประเมินทางการศึกษาท่ี
ไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองท่ีจดัทาํข้ึนโดยคณะกรรมการจดัทาํ
มาตรฐานสาํหรับการประเมินทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2550; สมหวงั  
พิธิยานุวฒัน์, 2549ก; Fitzpatrick,  Sander, & Worthen, 2004) รายละเอียดของมาตรฐานการ
ประเมินมี 5 มาตรฐาน ดงัน้ี 

1)  มาตรฐานดา้นอตัถประโยชน์ (utility standards) ซ่ึงมุ่งใหก้ารประเมินเป็น 
กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดสารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชผ้ลประเมิน มีเกณฑป์ระกอบดว้ย 
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 (1)  การระบุผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือองคก์ารทุกกลุ่มท่ีตอ้งการใช ้
สารสนเทศจากการประเมิน 
    (2)  ความเป็นท่ีน่าเช่ือถือของนกัประเมิน 
   (3)  ขอบข่ายสารสนเทศและขอบเขตการประเมินตรงตามคาํถามการประเมิน 

(4) การระบุเกณฑ ์การแปลความหมาย และการตดัสินคุณค่าของ 
โครงการหรือองคก์ารมีความกระจ่างชดัเจน 

(5) รายงานการประเมินมีความสมบูรณ์ ชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย 
(6) การประเมินผลกระทบทาํใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการหรือ 

องคก์ารสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 2)   มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(feasibility standards) โดยเนน้ความเป็น 

จริงของการประเมิน มีเกณฑป์ระกอบดว้ย 
(1) กระบวนการประเมินใชป้ฏิบติัไดจ้ริง และไม่ทาํใหเ้กิดความแตกแยก 

ในกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(2) นกัประเมินไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มผูมี้ผลประโยชน์โดยไม่มี 

อิทธิพลต่อการประเมิน 
(3) การประเมินมีความคุม้ค่ากบัการลงทุน 

 3)    มาตรฐานดา้นความชอบธรรม (propriety standards) ซ่ึงเป็นไปตาม  
กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม มีเกณฑป์ระกอบดว้ย 

(1)  การประเมินสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการ 
(2) นกัประเมินมีการทาํความตกลงและทาํสญัญาสาํหรับการประเมิน 
(3) มีการรักษาสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
(4) มีการสาํรวจ วิเคราะห์ จุดเด่น จุดดอ้ย ของส่ิงท่ีประเมินอยา่งทัว่ถึง 
(5) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการหรือองคก์ารทุกคนไดรั้บสิทธิในการ 

เขา้ถึงรายงานการประเมิน 
(6) หากมีการขดัผลประโยชนใ์นกระบวนการประเมิน ตอ้งมีการ 

แกปั้ญหาโดยเปิดเผยและซ่ือสตัย ์
(7) การใชจ่้ายในการประเมินประหยดัและถูกตอ้งตามกฎเกณฑ ์

 4)    มาตรฐานดา้นความถูกตอ้ง (accuracy standards) โดยมุ่งใหก้ารประเมิน 
ดาํเนินการตามหลกัวิชาการมีสารสนเทศเพยีงพอในการตดัสินคุณค่าของโครงการหรือองคก์ารท่ีมุ่ง
ประเมิน มีเกณฑป์ระกอบดว้ย 
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(1)  มีระบบการเกบ็เอกสาร รายละเอียดของส่ิงท่ีถูกประเมินทุก 
(2)  มีการวิเคราะห์บริบทโครงการหรือองคก์ารท่ีมีผลต่อการประเมิน 

อยา่งละเอียด 
(3)  มีการบรรยายวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการประเมินอยา่งละเอียด 
(4)  มีการระบุแหล่งขอ้มูลและขอ้มูล มีรายละเอียดพอท่ีจะใชใ้นการ 

ตดัสินคุณค่าโครงการหรือองคก์าร 
(5)  ขอ้มูลท่ีรวบรวมมามีความเหมาะสม สามารถตีความไดอ้ยา่งมีความตรง 
(6)  การรวบรวมขอ้มูลมีความเหมาะสมทาํใหผ้ลการประเมินมีความเท่ียง 
(7)  การทบทวนและปรับแกข้อ้มูลสาํหรับการประเมินในกรณีท่ีจาํเป็น 
(8)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีสมบูรณ์และตีความไดช้ดัเจน 
(9)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีสมบูรณ์และตีความไดช้ดัเจน 
(10)  นกัประเมินสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งใหเ้หตุผลท่ีสมเหตุสมผล 
(11)  รายงานการประเมินไม่มีความลาํเอียง 
(12)  การประเมินงานประเมิน หรือการประเมินอภิมาน ตอ้งประเมินทั้ง 

ในเชิงความกา้วหนา้ และเชิงรวมสรุป ตอ้งใชม้าตรฐานทั้ง 4 มาตรฐานเพือ่นาํผลประเมินมา
ปรับปรุงการดาํเนินการประเมินและผูมี้ส่วยไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสทราบจุดแขง็ จุดอ่อน ของงาน
ประเมินเพ่ือตดัสินใจในการใชผ้ลการประเมินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
            5)   มาตรฐานดา้นความพร้อมรับผิดจากการประเมิน (evaluation accountability) 
เป็นความรับผิดชอบการใชท้รัพยากรในการเพ่ิมคุณค่าใหก้บัโครงการโดยการสืบเสาะหาวา่ โครงการ
นั้นดาํเนินการอยา่งไร มีการปรับปรุงโครงการอยา่งไร โครงการมีคุณค่าและความสาํคญัอยา่งไร มีการ
เพ่ิมมูลค่าและการไดป้ระโยชนอ์ยา่งไร มาตรฐานมีเกณฑป์ระกอบดว้ย (Yarbrough, et al, 2010) 

(1)  การประเมินเชิงเอกสาร 
(2)  การประเมินอภิมานภายใน 
(3)  การประเมินอภิมานภายนอก 

   โดยมาตรฐานทั้ง 5 ดา้น จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการประเมิน 10 
ประการ คือ (1)  แนวทางท่ีทาํการประเมิน (2) วตัถุประสงค์ในการประเมิน (3) ผลท่ีเกิดข้ึนตาม
นโยบายการประเมิน (4) การทาํสัญญาในการประเมิน (5) คณะผูป้ระเมิน (6) วิธีการประเมิน (7) 
การรวบรวมขอ้มูล (8) การวิเคราะห์ขอ้มูล (9) การเสนอรายงานการประเมิน และ (10) การสรุป
รายงานการประเมิน โดยความสัมพนัธ์ระหว่างเกณฑก์บักิจกรรมการประเมิน หรือส่ิงท่ีควรคาํนึง
ในขณะท่ีดาํเนินการประเมิน แสดงไว ้ดงัตารางท่ี 2 (ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ,์ 2544)  
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ตารางที ่2 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกณฑก์ารประเมินกบักิจกรรมการประเมิน 
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1.  การระบุผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย           

2.  ความน่าเช่ือถือของผูป้ระเมิน           
3.  ขอบเขตของขอ้สนเทศ           
4.  การแปลความหมายขอ้มูล           

5.  ความชดัเจนของรายงานการประเมิน           

6.  ผลกระทบจากการประเมิน           

7.  กระบวนการและวิธีประเมิน           
8.  ความร่วมมือจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย           

9.  ความคุม้ค่า           
10.  สนองความตอ้งการผูมี้ส่วนไดเ้สีย           

11.  การทาํขอ้ตกลงและทาํสญัญาประเมิน           
12.  รักษาสิทธิของผูเ้ก่ียวขอ้ง           
13.  วิเคราะห์ส่ิงท่ีประเมินอยา่งเป็นธรรม           
14.  สิทธิการเขา้ถึงรายงานทุกคน           
15.  พิจารณาความขดัแยง้           

16.  ความรับผิดชอบเร่ืองค่าใชจ่้าย           
17.  ความชดัเจนในส่ิงท่ีประเมิน           
18.  การวิเคราะห์บริบท           

19.  บรรยายวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการ           

20.  ระบุแหล่งขอ้มูลและขอ้มูล           
21.  ความเท่ียงตรงของการวดั           
22.  ความเช่ือมัน่ของการวดั           
23.  การทบทวนและปรับแกใ้นกรณีจาํเป็น           
24.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ           
25.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ           
26.  การลงสรุปชดัเจน           

27.  การรายงานผลชดัเจน           

28.  การประเมินงานประเมิน           
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 จากตารางท่ี 2 จะเห็นว่าในการปฏิบติักิจกรรมการประเมินต่างๆ นั้น ผูป้ระเมิน
ควรคาํนึงถึงเกณฑข์อ้ใดบา้งใน 28 ขอ้ ซ่ึงหากผูป้ระเมินไดพิ้จารณาเกณฑน์ั้นๆ ให้รอบคอบแลว้ 
น่าจะรับประกนัความถูกตอ้ง เหมาะสมของการดาํเนินกิจกรรมการประเมิน  นอกจากนั้น ตารางน้ี
จะเป็นแนวทางให้การประเมินการจดัการศึกษาของการวิจยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ครบถว้น ใชอ้า้งอิง
สาํหรับผูป้ระเมินและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ใจ มุ่งผลประโยชนก์ารประเมินไดสู้งสุด 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัใน 
เบ้ืองตน้(systematic and collaborative evaluation) ตามทศันะของ วิโรจน์  สารรัตนะ (2553) ได้
อธิบายว่าแนวคิดเพ่ือการวิจยัของรูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั เป็นการผสม (mixed) 
รูปแบบการประเมินเพ่ือการตดัสินใจโดยวิธีเชิงระบบท่ีอิงกบัรูปแบบการประเมินบริบท ปัจจยั
ป้อนเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ ตามทศันะของ Stufflebeam et al. และเพ่ิมการประเมินผล
กระทบ รวมกบัรูปแบบการประเมินแบบรวมพลงั (collaborative evaluation) ซ่ึงเป็นวิธีการประเมิน
ในกลุ่มการประเมินเพ่ือการตดัสินใจโดยวิธีเชิงธรรมชาติมาประยกุตใ์ชด้ว้ย  เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการ
ประเมินท่ีส่งผลต่อการไดม้าซ่ึงสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจในการ
ตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการประเมินท่ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน  และเพ่ือ
ก่อใหเ้กิดพลงัเสริมท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้ผลจากการวิจยัไดรั้บการนาํไปสู่การปฏิบติัไดม้ากข้ึน 
โดยคาดหวงัวา่จุดเร่ิมตน้จากการพฒันารูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัน้ี จะเป็นฐานคิด
เพ่ือการพฒันารูปแบบการประเมินในรูปแบบอ่ืนท่ีแตกต่างออกไป หรือมีการพฒันาต่อยอดจาก
รูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัน้ีออกไปอีกได ้

สาํหรับการนาํรูปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัน้ีไปประยกุตใ์ช ้ 
หวัใจสาํคญัยงัอยู่ท่ีคาํว่า  “การประเมินเชิงระบบ” ส่วนคาํว่า “รวมพลงั” นั้น เป็นเพียงการนาํเพ่ิม
หรือเสริมให้มีความหลากหลายของเทคนิควิธี และให้เขา้ใจให้ชดัเจนว่า “การประเมินเชิงระบบ” 
แมจ้ะมีองคป์ระกอบ CIPPI เหมือนกบัองคป์ระกอบของ Stufflebeam et al. คือ CIPP แต่รูปแบบ
การประเมินแตกต่างกนั แนวคิดดั้งเดิมของ Stufflebeam et al. จะเป็นการประเมินในต่างช่วงเวลา
กนั และจุดมุ่งหมายต่างกนั กล่าวคือ ประเมินบริบท (context) กเ็พ่ือกาํหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทาง
ของโครงการ ถือเป็นการประเมินก่อนการดาํเนินงาน (pre evaluation)  ประเมินปัจจยัป้อนเขา้  
(Input) กเ็พ่ือกาํหนดทรัพยากรท่ีจะใชใ้นโครงการรวมทั้งตรวจสอบความเป็นไปไดข้องทรัพยากร
ท่ีจะใชน้ั้นดว้ย ถือเป็นการประเมินความเป็นไปได ้(feasibility study)  ประเมินกระบวนการ 
(process) ก็เพ่ือกาํหนดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงของการปฏิบติั ถือเป็นการประเมินในระหว่าง
ดาํเนินงาน (ongoing evaluation หรือ formative evaluation) และประเมินผลลพัธ์ (product) กเ็พ่ือดู
ผลสาํเร็จโดยรวมของโครงการ ถือเป็นการประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ (summative evaluation) 
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แต่แนวคิดการประเมินเชิงระบบตามทศันะของ วิโรจน ์ สารรัตนะ (2553)  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบการประเมินทั้ง CIPPI ในคร้ังเดียวกนัหรือพร้อมๆ กนั (parallel) โดยมี
ส่ิงท่ี “จะถูกประเมิน” เกิดข้ึนก่อนแลว้  มีการกระทาํไปก่อนหนา้นั้นแลว้ อย่างนอ้ยก็ในช่วงเวลา
หน่ึงท่ีเร่ิมปรากฏผลออกมาให้เห็น อาจเป็น 1 ปี 2 ปี 3 ปี หรือมากกว่าน้ี แลว้แต่ลกัษณะของ
โครงการหรือส่ิงท่ีจะถูกประเมินนั้นว่าเร่ิมเกิดปรากฎการณ์ให้เห็นท่ีสามารถจะทาํการประเมินได้
แลว้หรือไม่  

ดงันั้น การประเมินบริบท (context) จึงมีจุดมุ่งหมายเพือ่ใหมี้ขอ้มูลมา 
ตรวจสอบจุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการท่ีกาํหนดไวแ้ต่เดิมนั้นว่ายงัคงเหมาะสมอยูห่รือไม่ 
บริบทอาจยงัคงเดิมแต่อาจมีส่ิงแทรกซอ้นบางอยา่งมามีผลท่ีจะทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมาย
หรือทิศทางของโครงการนั้นหรือไม่ หรือบริบทมีการเปล่ียนไป จุดมุ่งหมายและทิศทางของ
โครงการท่ีมีอยูเ่ดิมควรจะเปล่ียนไปหรือไม่  ในกรณีการประเมินปัจจยัป้อนเขา้ (input) กเ็ช่นกนั มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ไดข้อ้มูลมาตรวจสอบทรัพยากรท่ีกาํหนดไวแ้ต่เดิมว่ายงัมีความเหมาะสมอยู่
หรือไม่ มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดข้ึนท่ีทาํให้จะตอ้งปรับเปล่ียนการใชท้รัพยากรท่ีกาํหนดไว ้เพิ่มข้ึน
หรือลดลง หรือไม่มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดข้ึน แต่เน่ืองจากสภาพการณ์เปล่ียนไป บริบทเปล่ียนไป 
จาํเป็นจะตอ้งปรับเปล่ียนทรัพยากรใหม่หรือไม่ เป็นตน้ ในกรณีการประเมินกระบวนการ (process) 
และผลลพัธ์ (product) รวมทั้งผลกระทบ (impact) นั้น อาจไม่ใช่เพ่ือตรวจสอบส่ิงท่ีมีมาก่อนหรือ
กาํหนดไวก่้อน แต่เป็นการประเมินถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เพียงแต่ว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงนั้น บางเร่ือง
อาจจะเป็นการสอบถามหรือเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเพราะผ่านช่วงระยะเวลาปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ มา
ช่วงเวลาหน่ึงแลว้ เป็นตน้  
 ดงันั้นการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัตามทศันะของวิโรจน์  สารรัตนะ สามารถท่ีจะ
สร้างเป็นกรอบแนวคิดเชิงการประเมิน ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ลกัษณะสําคญัของการประเมนิเชิงระบบและรวมพลงั (systematic and collaboration evaluation) 
1)  ใหไ้ดส้ารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจการตดัสินใจที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
2)  เสริมพลงัขบัเคลื่อนที่จะใหผ้ลการวิจยัไดร้ับการนาํไปสู่การปฏิบตัิไดม้ากขึ้น  ตามรูปแบบการประเมินที่เนน้การนาํผลไปใชป้ระโยชนข์อง Patton 
3)  นาํไปสู่หลกัการและเงื่อนไขสาํคญับางประการของการประกนัคุณภาพที่ดี เช่น การมีส่วนร่วม  การเสริมสร้างพลงั การกระจายอาํนาจ การสร้างจิตสาํนึก 
      ความรับผดิชอบในพนัธะภาระ  และการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 
 
  การประเมินบริบท 
 

  การประเมินปัจจยันาํเขา้       
 

  การประเมินกระบวนการ 
 

  การประเมินผลผลิต 
 

  การประเมินผลกระทบ 
 

มาตรฐานการประเมนิทางการศึกษา 
  คาํนึงถึงมาตรฐานการประเมิน (evaluation standards) ที่ไดร้ับการพฒันาขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานสาํหรับการประเมินทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา 
เป็นกรอบแนวคิดหรือ แนวทางในการประเมิน 5 มาตรฐาน คือ  

1)  อตัถประโยชน ์ (utility)  3)  ความชอบธรรม  (propriety) 5) ความพร้อมรับผดิการประเมิน (evaluation accountability)  

 2)  ความเป็นไปได ้ (feasibility) 4)  ความถูกตอ้ง  (accuracy) 
 

 
ภาพที ่2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยัตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ตามทศันะของวิโรจน์  สารรัตนะ (2553)

ผลการวจิยั 
สารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจการตดัสินใจ

และตดัสินคุณค่าของสิ่งของหรือเหตุการณ์  
ที่เกิดจากผลการประเมิน 

 

การ 
ประ 
เมนิ 
เชิง 
ระบบ 
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2. องค์ประกอบทีม่ีผลต่อการประเมินการจัดการศึกษาตามกรอบแนวทางการประเมิน 
เชิงระบบและรวมพลงั (systematic and collaboration evaluation) 
     ในการศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการประเมินการจดัการศึกษาตามกรอบแนวทางการ
ประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีใหส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์กบัการตดัสินใจ
ในด้านบริบท (context) ปัจจัยนําเข้า (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (product) และ 
ผลกระทบ (impact) หรือ CIPPI model (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2553) โดยไดมี้การสรุปองคป์ระกอบท่ี
นาํไปสู่การประเมินในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
            ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context) ซ่ึงจะมีองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีนาํไปสู่การประเมิน
ทั้งปวง และทาํใหท้ราบหลกัการและเหตุผลต่อการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายการดาํเนินงาน โดย 
พจน์  สะเพียรชยั (2520 อา้งถึงใน สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2549ข) ระบุว่า บริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม
ทางการศึกษา ไดแ้ก่ สภาพทางสังคม ความตอ้งการทางสังคม ภาวะทางเศรษฐกิจ บรรยากาศทาง
การเมือง ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ลกัษณะของทอ้งถ่ิน ชนชั้นทางสังคม ระดบัชั้นกลุ่ม
ชน ระดบัรายได ้การอบรมเล้ียงดู สภาพห้องเรียน บรรยากาศในหอ้งเรียน สอดคลอ้งในบางส่วนกบั 
ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์ (2544) ท่ีกล่าวว่า บริบทต้องมีความเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงใน
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา รวมทั้ง จุมพล  หนิมพานิช (2552) ท่ีระบุว่า การ
ประเมินบริบทตอ้งประเมินสภาวะแวดลอ้มของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เพื่อหาความตอ้งการ
จาํเป็น (needs) สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของนโยบาย/แผนงาน/
โครงการ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจกาํหนดวตัถุประสงคข์อง นโยบาย/แผนงาน/โครงการ  
Stufflebeam (2001) ไดวิ้จยัโครงการพฒันาสงัคมใน Hawii โดยกาํหนดองคป์ระกอบของบริบท คือ 
1) สภาพบริบทท่ีเป็นเบ้ืองหลงัและปัจจุบนั (background and current context)  2) ธรรมาภิบาลและ
การจดัการ (governance and management) 3) คุณลกัษณะของโครงการ (program characteristic)  
4)  ความเก่ียวพนักบัชุมชน (community relation)  5) ความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(stakeholder impressions)  6) ขอ้สรุปของการประเมิน (concluding assessment) และ  7) ส่ิงท่ีแสดง
หรือจบัตอ้งได ้(exhibits) ในส่วนของ Hofman, Dukstra, &  Hofman (2005) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
การประเมินโรงเรียน ระบุว่า เกณฑท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบบริบทท่ีตอ้งประเมิน ไดแ้ก่ 
1) ความเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีมีความจาํเป็นต่อโรงเรียนและการศึกษาในอนาคต (contact with supplying 
school/further educational)  2) ขอ้ตกลงกบัผูป้กครอง (commitment of parents)  3) ขอ้ตกลงกบัชุมชน 
(commitment of community)  4) ขอ้ตกลงกบัการจดัการของคณะกรรมการสถานศึกษา (commitment 
of management/boards) และ  5) ขอ้ตกลงท่ีเป็นเครือข่ายการทาํงานร่วมกนั (commitment of network) 
สําหรับทศันะของวิโรจน์  สารรัตนะ (2550) เห็นว่า การประเมินบริบทนั้นเป็นการประเมินของ
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สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกในปัจจุบนัเป็นเช่นไร มีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายการ
จดัการศึกษาท่ีกาํหนดไวเ้ดิมหรือไม่ควรปรับหรือเพ่ิมจุดหมายใดอีก ซ่ึงหากวิเคราะห์จากทศันะ
ของวิโรจน์  สารรัตนะ แลว้พบว่า จุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีองคป์ระกอบ
ของความเช่ือ ค่านิยม สมมติฐาน ปทสัถาน ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกนักาํหนดเพื่อให้เกิด 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์ขององคก์ารได ้ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ี  Bartol et al (1998) 
เรียกว่า สภาวะแวดลอ้มภายใน (internals environments)  จากการศึกษาของนกัวิชาการในเบ้ืองตน้ 
สรุปองคป์ระกอบของการประเมินบริบทจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเบ้ืองหลงั (background) ตามตารางท่ี 3  
 

ตารางที ่3 แสดงสรุปองคป์ระกอบดา้นบริบทท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

องค์ประกอบด้านบริบท 
สรุปองค์ประกอบบริบทใน

การวจิยั 
สภาพทางสังคม  ความต้องการทางสังคม  ภาวะทางเศรษฐกิจ 
บรรยากาศทางการเมือง  ปรัชญา  แนวคิดทฤษฎี  ทางการศึกษา  
(พจน์  สะเพียรชยั, 2520 อา้งถึงใน สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2549) 
บริบทต้องมีความเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการศึกษา (ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ,์ 2544) 
ประเมินสภาวะแวดลอ้มของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เพือ่หาความ
ต้องการจาํเป็น (needs) สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ (จุมพล  หนิมพานิช, 2552) และความเช่ือมโยง
กับส่ิงท่ีมีความจาํเป็นต่อโรงเรียนและการศึกษาในอนาคต และ
ขอ้ตกลง (commitment) ในดา้นต่างๆ (Hofman, Dukstra, &  Hofman, 
2005) สภาพบริบทท่ีเป็นเบ้ืองหลงัและปัจจุบนั (Stufflebeam, 2001) 

(1)กฎหมาย  และนโยบาย
ดา้นการศึกษา 
(2) ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
การจดัการศึกษา  
 

จุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีองค์ประกอบของ
ความเช่ือ ค่านิยม สมมติฐาน ปทัสถาน ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมกนักาํหนดเพื่อให้เกิด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์ ของ
องคก์ารได ้(วิโรจน์  สารรัตนะ, 2550) 

(3) วิสัยทศัน ์พนัธกิจ และ
เป้าประสงค ์
 

 
  จากตารางท่ี 3 โดยการประเมินการจดัการศึกษาคร้ังน้ี เห็นว่า องคป์ระกอบท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั เร่ือง นโยบาย/แผนงาน/โครงการ การเปล่ียนแปลงไปของสภาพสังคม 
และเศรษฐกิจ เช่ือมโยงให้เห็นถึงความจาํเป็นท่ีมีต่อการจดัการศึกษาทั้งท่ีเป็นเบ้ืองหลงั และสภาพ
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ปัจจุบัน ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีเรียกว่า สภาวะแวดล้อมภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมทั่วไป มัก
ประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบ 5 ดา้นท่ีจะส่งผลกระทบต่อองคก์ารดงัน้ี คือ ดา้น
เทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและกฎหมาย ดา้นวฒันธรรมสังคม และดา้นความเป็น
สากล นอกจากนั้นประเด็นท่ีเก่ียวกบั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์ ขององค์การ เรียกว่า 
สภาวะแวดลอ้มภายใน  (Bartol et al ,1998) ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี จึงไดก้าํหนดองคป์ระกอบของการ
ประเมินดา้นบริบทท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา คือ 1) กฎหมาย 
นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลท่ีกาํหนดใหส้อดรับกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 2) ปรัชญา 
แนวคิด ทฤษฎีการจดัการศึกษา ท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสถาบนัการพลศึกษา 
และ 3) วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์ของสถาบนัท่ีจดัการศึกษาอุดมศึกษา 
          ด้านปัจจัยนําเข้า (input) เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีนาํไปสู่ระบบการจดัการศึกษา 
โดย สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2547) ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ ์(2544) มีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนัระบุ
ว่าองคป์ระกอบของปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
ตลอดจนระบบการบริหารและระบบการจดัการ ส่วน พจน์  สะเพียรชยั (2520 อา้งถึงใน สมหวงั  
พิธิยานุวฒัน,์ 2549) ใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับุคลากรทางการศึกษาประเภทต่างๆ เช่น ครู ซ่ึง
แตกแยกย่อยไปอีก อาทิ วุฒิ ประสบการณ์  นกัเรียน อาจแยกเป็น เพศ ทศันคติ บุคลิกภาพ ระดบั
สติปัญญา หลกัสูตร อาทิ ประมวลการสอน ส่ือการสอน ตาํรา วิธีสอน อุปกรณ์ เป็นตน้ จุมพล  
หนิมพานิช (2552) ระบุส่ิงท่ีตอ้งประเมินปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ 1) เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงาน จะประเมิน
ในแง่ของความสามารถ 2) ทรัพยากรดา้นการบริหาร อนัไดแ้ก่ เงินหรืองบประมาณ วสัดุครุภณัฑ ์
จะประเมินในแง่ของความพอเพียง 3) นโยบาย แผนงาน/โครงการ จะประเมินในแง่ของความชดัเจน 
4) พ้ืนท่ีตั้ง จะประเมินในแง่ของความเหมาะสม 5) กลยทุธ์ท่ีจะใชเ้พ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค ์จะ
ประเมินในแง่ของความเป็นไปได ้และ 6) กลุ่มเป้าหมาย จะประเมินในแง่ของการยอมรับ การให้
ความร่วมมือ รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจ Hofman, Dukstra, &  Hofman (2005) ไดร้ะบุ
องคป์ระกอบดา้นปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่  1) นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีทาํการศึกษา (pupil population)  
2) คุณลกัษณะบริเวณใกลเ้คียง/ชุมชน (neighbourhood characteristics) 3) การติดต่อกบัโรงเรียนอ่ืน 
(contact with other schools)  4) การเงิน/วสัดุทางการศึกษา (financial / material)  5) ส่ิงอาํนวย
ความสะดวก/อาคารสถานท่ี (accommodation / building) และ  6) คณะทาํงานหรือบุคลากร (staff / 
personnel) สําหรับ สํานกัมาตรฐานอุดมศึกษา, 2544) สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)หรือ สมศ. (2544) สถาบนัการพลศึกษา (2548) และสุทธิธัช  
คนกาญจน์ (2547) ระบุปัจจยันาํเขา้ท่ีสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ 1) ปรัชญา วิสัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงค ์
แผนการดาํเนินงานและ โครงสร้างองคก์ร  2) การบริหารและการจดัการ  3) การเงินและงบประมาณ  
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4) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ และ 5) หลกัสูตรการจดัการศึกษา ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ 
(2549) ไดก้าํหนดมาตรฐานอุดมศึกษาในประเด็นการบริหารจดัการศึกษาควรมีธรรมาภิบาลการ
บริหาร นอกจากนั้นแรงผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการติดต่อส่ือสาร และดา้นความสามารถในการแข่งขนัก็เป็นองค์ประกอบดว้ย
เช่นกนั (Moorhead & Griffin, 2004) รวมทั้งสภาพแวดลอ้มขององคก์ารกมี็อิทธิพลต่อองคก์ารหรือ
ส่วนใดส่วนหน่ึงขององคก์ารดว้ย (Robbins & Coulter, 1996) ดงันั้นในการประเมินดา้นปัจจยั
นาํเขา้ จึงสรุปใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบดงัน้ี 
 

ตารางที ่4 แสดงสรุปองคป์ระกอบดา้นปัจจยันาํเขา้ท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

องค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้า 
สรุปองค์ประกอบ 

ปัจจยันําเข้าในการวจิยั 
ปัจจัยนาํเขา้ท่ีสอดคลอ้งกัน ได้แก่ ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค์ แผนการดาํเนินงานและ โครงสร้างองค์กร  (สํานัก
มาตรฐานอุดมศึกษา, 2544; สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)หรือ สมศ., 2544; สถาบนัการ 
พลศึกษา ,2548; และสุทธิธชั  คนกาญจน์ , 2547) 

(1) ปรัชญา วสิยัทศัน ์ 
พนัธกิจ เป้าประสงค ์
แผนการดาํเนินงานและ 
โครงสร้างองคก์ร   

ทรัพยากรดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ เงินหรืองบประมาณ บุคลากรหรือ
ทรัพยากรมนุษย ์ วสัดุอุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวก  
(สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2547; ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ,์ 2544; 
พจน์   สะเพียรชยั, 2520 อา้งถึงใน สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2549ก; 
จุมพล  หนิมพานิช, 2552; Hofman, Dukstra, &  Hofman, 2005; 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2543 อา้งถึงใน อุทุมพร (ทองอุไทย) 
จามรมาน, 2544; สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน), 2544; และ กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) 

(2) ทรัพยากรดา้นการ
บริหาร  

ประเด็นการบริหารและการจดัการ (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2547; 
ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ,์ 2544; คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2543 
อา้งถึงใน อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 2544; สาํนกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), 2544; 
และ กระทรวงศึกษาธิการ, 2549; สถาบนัการพลศึกษา, 2548; ส่วน 
จุมพล  หนิมพานิช (2552) เรียกวา่ กลยทุธ์ในการจดัการ 

(3) ยทุธ์ศาสตร์การบริหาร 
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ตารางที ่4 แสดงสรุปองคป์ระกอบดา้นปัจจยันาํเขา้ท่ีใชใ้นการวิจยั (ต่อ) 
 

องค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้า 
สรุปองค์ประกอบ 

ปัจจยันําเข้าในการวจิยั 
ประเดน็ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ และหลกัสูตรการจดัการ
เรียนการสอน (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2543 อา้งถึงใน อุทุมพร 
(ทองอุไทย) จามรมาน, 2544; สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2544; สถาบันการ  
พลศึกษา, 2548; และสุทธิธชั  คนกาญจน์, 2547) มาตรฐานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อส่ือสาร และดา้นความสามารถ
ในการแข่งขนั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) 

(4) ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
(5) หลกัสูตร 
(6) เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการติดต่อส่ือสาร 
(7) ความสามารถในการ
แข่งขนั 

   

  จากตารางท่ี 4 ไดส้รุปองคป์ระกอบของการประเมินปัจจยันาํเขา้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่                
1) ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงค ์แผนการดาํเนินงาน และโครงสร้างองคก์าร 2)  ทรัพยากรดา้น
การบริหาร 3)  ยทุธ์ศาสตร์การบริหาร  4) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  5) 
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  6) เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และ 7) ความสามารถใน
การแข่งขนั แต่เน่ืองจากองค์ประกอบบางอย่างได้มีการนาํมาประเมินบริบทเก่ียวกบัความ
สอดคลอ้ง ชดัเจน เหมาะสม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อปรัชญา วิสัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงค ์และทิศทางของ
การจดัการศึกษาอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษาท่ีกาํหนดไวเ้ดิม รวมทั้ง ทรัพยากรการบริหารท่ี
เรียกว่า  4  M’s ประกอบดว้ย คน (man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวก 
(material) และ การจดัการ (management) นั้น จึงสามารถกาํหนดองคป์ระกอบของการประเมินดา้น
ปัจจยันาํเขา้ใหม่ ประกอบดว้ย 1) แผนการดาํเนินงาน และโครงสร้างองคก์าร 2)  ทรัพยากรดา้นการ
บริหาร ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวก และการจดัการ โดยการจดัการ มี
ประเดน็ยอ่ย ไดแ้ก่ (1)  ยทุธ์ศาสตร์การบริหาร  (2) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  
(3) หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  (4) เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และ 3) ความสามารถ
ในการแข่งขนั 

ด้านกระบวนการ (process) หมายถึง การดาํเนินการบริหารและการจดัการศึกษาหรือการ
แปรสภาพปัจจยันาํเขา้ให้เป็นผลผลิต Hofman, Dukstra, &  Hofman (2005) กล่าวว่า กระบวนการ
การจดัการเรียนรู้แยกเป็น  1) กระบวนการในระดบัโรงเรียนหรือสาขาวิชา อาทิ การมีภาวะผูน้าํทาง
การศึกษา การจัดการในสถานศึกษา วฒันธรรมความเป็นมืออาชีพ และ  2) กระบวนการใน
ระดับชั้ นเรียนหรือผู ้เ รียน อาทิ คุณภาพของกระบวนการสอน การจัดการปรับปรุงพัฒนา
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ ความสนใจใฝ่รู้นอกห้องเรียน สาํหรับจุมพล หนิมพานิช (2552) ระบุว่า
การประเมินกระบวนการดาํเนินงานส่ิงท่ีตอ้งประเมิน ไดแ้ก่ 1) วิธีการ รวมทั้งกระบวนการขั้นตอน
การดาํเนินงานว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร มีอุปสรรคไหม 2) มีการประสานงานตลอดจน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างไร กบักลุ่มเป้าหมายมีปัญหาไหม ส่วนคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2543 อา้งถึงใน อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, (2544) และกระทรวงศึกษาธิการ 
(2549) ระบุว่าองค์ประกอบด้านกระบวนการ  ได้แก่ การดําเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษา 
ประกอบดว้ย การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม ส่วนสถาบนัการพลศึกษา (2548) นอกจากจะบริหารจดัการตามภารกิจอุดมศึกษาท่ี
มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างไป โดยการเพ่ิมการละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย รวมถึงการกาํหนดในแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดงันั้น สรุปการประเมินดา้นกระบวนการในการจดั
การศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา ตามตารางท่ี 5  
 

ตารางที ่5 แสดงสรุปองคป์ระกอบดา้นกระบวนการท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

องค์ประกอบด้านกระบวนการ 
สรุปองค์ประกอบ 

กระบวนการในการวจิยั 
การดาํเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษา ประกอบดว้ย การจดัการเรียน
การสอน การวิจยั การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2543 อา้งถึงใน อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 2544; 
และกระทรวงศึกษาธิการ ,2549; และ สถาบนัการพลศึกษา, 2548) 
รวมทั้ งการพฒันาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา (สถาบันการ  
พลศึกษา, 2548) 

(1) การดาํเนินงานตาม
ภารกิจอุดมศึกษา  
(2) การพฒันาองคก์ารกีฬา
สู่ความเป็นเลิศดา้นกีฬา 

 

จากตารางท่ี 5 องค์ประกอบของการประเมินดา้นกระบวนการในการวิจัยคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย 1) กระบวนการดาํเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษา ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้ / การพฒันา
ผูเ้รียน   การวิจยัและพฒันา การบริการวิชาการและกีฬาแก่สังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
การละเล่นพ้ืนบา้น และกีฬาไทย และ  2) การพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศดา้นกีฬา 

ด้านผลผลิต (product) หมายถึง คุณภาพทุกดา้นท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการบริหารและ
การจดัการศึกษา โดย Hofman, Dukstra, &  Hofman (2005) ใชผ้ลลพัธ์ (outcome)และความพึงพอใจ 
(satisfaction) ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของคณะครูและ ผูบ้ริหารโรงเรียน  นักเรียนและผูป้กครอง 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลลพัธ์ดา้นระดบัความรู้  สังคม  พฤติกรรม  ความริเร่ิมสร้างสรรค ์ ท่ีเกิด
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กบัผูเ้รียน และผลลพัธ์ดา้นการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ สาํหรับ จุมพล  หนิมพานิช (2552) 
ระบุว่า สิงท่ีตอ้งทาํการประเมินผล ไดแ้ก่ผลการดาํเนินการท่ีเกิดข้ึนในแง่ของการบรรลุผลโดยตรง  
อาทิ ปริมาณงาน คุณภาพของงาน เป็นตน้ ผลท่ีเกิดกบักลุ่มเป้าหมายท่ีประเมินในแง่ ความพอเพียง 
และความทัว่ถึง และผลผลิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดหวงั นอกจากนั้น ผลทางออ้มท่ีประเมินในแง่
ของความเป็นอยู่ด้านอ่ืนๆ อาทิ ผลต่อสภาพส่ิงแวดลอ้ม ผลต่อความเป็นอยู่ด้านอ่ืนๆ ของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ผลต่อนโยบาย/แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ จะประเมินในแง่การสนับสนุน ขดัแยง้ กับ
นโยบาย/แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ  หรือไม่ อยา่งไร ในส่วนสมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2549ก) ระบุว่า 
ผลผลิตนั้นเกิดข้ึนจากการดาํเนินการของโครงการ/แผนงาน/การบริการอ่ืน ส้ินสุดลงแลว้การ
ประเมินผลผลิตจะมุ่งคาํตอบว่าประสบความสําเร็จตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ ผลผลิตเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์หรือไม่ และผลการดาํเนินงานคุม้ค่าเพียงใด จะปรับหรือขยายผลการดาํเนินงาน
อยา่งไร สาํหรับ ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2546) กล่าวว่า ผลผลิตของอุดมศึกษา ไดแ้ก่ มีบณัฑิตท่ีจบ
อยา่งมีความหมายและมีคุณค่า โดยเฉพาะมีบณัฑิตท่ีจบอยา่งสร้างสรรค ์(creative) มีผลงานท่ีเป็น
การศึกษาคน้ควา้วิจยั และมีการใหบ้ริการทางวิชาการอยา่งเพียงพอ  

 จะเห็นว่าองคป์ระกอบดา้นผลผลิตนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากภารกิจของ 
การจัดการศึกษาและความพึงพอใจกับผูมี้ส่วนเก่ียวข้องอ่ืน อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ
ดาํเนินงานขององคป์ระกอบดา้น บริบท ปัจจยันาํเขา้ และกระบวนการซ่ึงการแปลความหมายของ
ผลผลิตโดยโยงกบับริบท ปัจจยันาํเขา้ และกระบวนการดว้ย โดยในการวิจยัคร้ังน้ี ได้กาํหนด
องคป์ระกอบการประเมินดา้นผลผลิต คือ ประสิทธิภาพการผลิตบณัฑิต คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ของบณัฑิต และ การสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ  

ด้านผลกระทบ (impact) หมายถึง ผลลพัธ์ซ่ึงเป็นผลเกิดข้ึนในระยะยาวจากการดาํเนินงาน
ของโครงการ/แผนงาน/การบริการอ่ืน ทั้ งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงัทั้ งทางบวกและทางลบมี
อะไรบา้ง (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2550) หากพิจารณามิติองคป์ระกอบของผลกระทบซ่ึง จุมพล  หนิมพานิช 
(2552) ไดก้ล่าวถึงมิติต่างๆ ของผลกระทบท่ีมีต่อนโยบาย ไดแ้ก่ ปัญหาในแง่ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ความเป็นประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่มขณะเดียวกนัมีผลกระทบต่ออีกกลุ่ม และการมีผลตามมาต่อ
อนาคต เช่น นโยบายบางอย่างอาจก่อให้เกิดผลดี แต่บางนโยบายอาจก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามมาในอนาคต หรืออาจมีเง่ือนไขท่ีนาํมาซ่ึงค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้่าองคป์ระกอบดา้นผลกระทบมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัองคป์ระกอบดา้นผลผลิต
ในแง่ของความเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินการดา้นผลผลิตซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนทั้งโดยคาดหวงัและ
ไม่ไดค้าดหวงัหรือเกิดข้ึนจากความตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจและเกิดข้ึนทั้งทางบวกและทางลบและเป็น
ผลในระยะยาว ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดองคป์ระกอบการประเมินดา้นผลผลิต คือ ประสิทธิภาพ
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ของนักศึกษาด้านทกัษะกีฬา และความคิดเห็นของคณาจารย  ์นักศึกษาและผูป้กครองท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงจากการจดัการศึกษาอุดมศึกษา ของสถาบนัการพลศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553  

จากการศึกษาองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการประเมินการจดัการศึกษาตามกรอบแนวทางการ
ประเมินเชิงระบบแบบรวมพลงั ดา้นบริบท (context) ปัจจยันาํเขา้ (input) กระบวนการ (process) 
ผลลพัธ์ (product) และ ผลกระทบ (impact) สามารถสรุปองคป์ระกอบหลกัต่อการนาํมาประเมิน
การจดัการศึกษาอุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา ดงัน้ี 

1) ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อจุดมุ่งหมายและทิศทางการจดัการศึกษาอุดมศึกษา  
(1) กฎหมาย นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
(2) ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจดัการศึกษา 
(3) วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าประสงค ์การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

 2)   องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจดัการศึกษาอุดมศึกษา  
(1) แผนการดาํเนินงาน และโครงสร้างองคก์าร 
(2) ทรัพยากรดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน วสัดุอุปกรณ์ 

หรือส่ิงอาํนวยความสะดวก และการจดัการ โดยการจดัการ ประกอบดว้ย (1) ยุทธศาสตร์ในการ
บริหาร (2) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา (3) หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน 
และ (4) เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

(3) ความสามารถในการแข่งขนั 
3)   กระบวนการดาํเนินการจดัการศึกษาอุดมศึกษา 

(1) การดาํเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษา ประกอบดว้ย การจดัการเรียนการสอน/การ 
ผลิตบณัฑิต การวิจยั การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่น
พ้ืนบา้นและกีฬาไทย 

(2) การพฒันาสู่ความเป็นเลิศดา้นกีฬา 
 4)  ประสิทธิผล ต่อการดาํเนินการจดัการศึกษาอุดมศึกษา 
 5)  ผลกระทบท่ีเกิดจากการจดัการศึกษาอุดมศึกษา 

 

2.1    ส่ิงแวดล้อมทีม่ีอทิธิพลต่อจุดมุ่งหมายและทศิทางการจัดการศึกษาอุดมศึกษา  
 ส่ิงแวดลอ้มหรือบริบทท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดจุดมุ่งหมายและทิศทางการจดั 

การศึกษาอุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา ประกอบดว้ย กฎหมาย นโยบาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจดัการศึกษา และ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์โดย
รายละเอียดจะกล่าวถึงดงัต่อไปน้ี 
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2.1.1 กฎหมาย นโยบาย ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการศึกษา 
   กฎหมายถือเป็นขอ้บงัคบัใหส้งัคมไดป้ฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดความสงบเรียบร้อย 

นาํสู่การพฒันาทั้งในระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัชาติ อยา่งไรก็ตามกฎหมายนั้นมีความหลากหลายมี
วิธีการออกกฎหมายหรือบญัญติักฎหมายในหลายระดบั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษานั้น
มีกฎหมายท่ีโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ท่ีเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ ได้บญัญติัสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไทยไวอ้ย่างชัดเจนเป็นฉบบัแรก ถือเป็น
กฎหมายท่ีนาํมาซ่ึงการปฏิรูปการศึกษาในประวติัศาสตร์การศึกษาไทย นอกจากนั้นก็มีกฎหมาย
ระดบัรองลงมาท่ีบญัญติัออกมารองรับ อาทิ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 รวมไปถึง
กฎหมายยอ่ย กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาในแต่ละระดบัหรือ
แต่ละรูปแบบมากมายหลายฉบับ ดังนั้ นกฎหมายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการประเมินดา้นบริบท ประกอบดว้ย รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545) พระราชบญัญติัการพลศึกษา พ.ศ.2548 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-
2559 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2  (พ.ศ.2551-2565) มาตรการอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ การศึกษา : ประชาคมอาเซียน และนโยบายดา้น
การศึกษา โดยมีรายละเอียดต่อน้ี 

1)     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 
   ปัจจุบนัมีการประกาศใชก้ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พุทธศกัราช 2550 ท่ีมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และ
รัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว พุทธศกัราช 2549 แลว้นั้น อยา่งไรกต็ามการบญัญติัสาระแห่งกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษากย็งัมีต่อเน่ือง สามารถวิเคราะห์ในแต่ละมาตรา ดงัน้ี 

   มาตรา 30 บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บการคุม้ครองตาม 
กฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งคือ การเลือกปฏิบติัโดย
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษาอบรม มีความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได ้

   มาตรา 47 องคก์รของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ี ไม่วา่จะเป็นคล่ืน 
วิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และโทรคมนาคม ตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนใน
ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินในดา้นการศึกษาและวฒันธรรมดว้ย 

   มาตรา 49 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบ 
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สองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย การศึกษาทางเลือก ไดแ้ก่ 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และตลอดชีวิต ยอ่มไดรั้บการคุม้ครองและส่งเสริมจากรัฐ 

   มาตรา 50 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจยั  
และการเผยแพร่งานวิจยัตามหลกัวิชาการ 

   มาตรา 80 รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นสงัคม การสาธารณสุข  
การศึกษา และวฒันธรรม ประเด็นคือ (1) รัฐตอ้งสนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษา
ปฐมวยัแก่เดก็และเยาวชน (2) รัฐตอ้งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและ
ทุกรูปแบบ (3) รัฐตอ้งจดัใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพฒันาการศึกษาแห่งชาติ (4) รัฐ
ตอ้งจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (5) รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชนจดัและมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา และ (6) รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวิจยัในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ และ
เผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษาวิจยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษาวิจยัจากรัฐ 

   มาตรา 87 รัฐตอ้งส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันา 
การเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2)    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2  
พ.ศ.2545) 

สาํหรับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และแกไ้ขเพิม่เติม 
(ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545) ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมาย หลกัการ ซ่ึงถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําหรับการจดั
การศึกษาในประเทศไทย ตามมาตรา 4, 6, 7, 8 และ 9 ซ่ึงแต่ละมาตราสามารถวิเคราะห์ ดงัน้ี  
  มาตรา 4 การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การ
สร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม 
สงัคม การเรียนรู้ และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
   มาตรา 6 เป็นปรัชญาของการศึกษาซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคน
ไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรมใน
การดาํรงชีวิต และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
  มาตรา 7 เป็นเป้าหมายของการจดัการศึกษาท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนจาก
กระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยมุ่งปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ การมีจิตสาํนึกท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความ
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เป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และ
ความรู้สากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  มาตรา 8 หลกัการจดัการศึกษา โดยมีการยดึหลกั 3 ประการ คือ 

(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับ 
ประชาชนทุกคน (Education for all) เพ่ือใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตอยา่งต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั เพ่ือใหป้ระชาชนทุกคนไดมี้การศึกษาตลอดชีวิต 

(2) การใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยประชาชนทุกคนมี 
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (All for education) ตอ้งการส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบนัศาสนา องคก์รเอกชน องคก์รปกครองทอ้งถ่ินสถานประกอบการ และสถาบนัทางสังคม 
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

(3) มีการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือคุณภาพการศึกษา 
เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต และมีการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

มาตรา 9 เป็นกระบวนการจดัการศึกษาและการปรับระบบโครงสร้างของ 
การบริหารจดัการศึกษา โดยยดึหลกั 6 ประการ คือ 

(1) ความเป็นเอกภาพในดา้นนโยบาย แต่มีความหลากหลายในการปฏิบติั 
เพ่ือใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการในแต่ละระดบัหรือแต่ละทอ้งท่ี 

(2)  การกระจายอาํนาจ ในการจดัการศึกษาทุกดา้นไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และสถานศึกษา 

(3)  มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพ 
การศึกษาทุกดา้นและทุกประเภทการศึกษา เน่ืองในการจดัการศึกษาท่ีมีความหลากหลายนั้น ตอ้งมี
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดบัของแต่ละประเภท เพ่ือเป็นหลกัเทียบเคียง ส่งเสริม กาํกบั ดูแล 
ตรวจสอบและประเมินผล 

(4)  มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และการพฒันาครู คณาจารย ์และ 
บุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

(5)  ใหมี้การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
(6)  ใหป้ระชาชนหรือองคก์รต่างๆ มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

  ทั้งน้ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดก้าํหนดเน้ือหาสาระ 
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และหลกัการท่ีชัดเจน รวมทั้ งยงัไดก้าํหนดระบบการศึกษา แนวทางการจดัการศึกษา ระบบครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ระบบการประกนัคุณภาพ ทรัพยากรทางการศึกษา และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งหวงัให้เกิดการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีเอกภาพ และเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมไทย 

3)     พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 
 พระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา พ.ศ.2548  ไดป้ระกาศลงใน          

ราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2548 ดงันั้นจึงมีผลบงัคบัใช้อย่างเป็นทางการวนัท่ี 5 
กมุภาพนัธ์ 2548 สาระของกฎหมายมีทั้งหมด 5 หมวด ประกอบดว้ย หมวดท่ี 1 บททัว่ไป หมวดท่ี 2 
การดาํเนินงาน หมวดท่ี 3 คณาจารย ์หมวดท่ี 4 ปริญญาและวิทยฐานะ หมวดท่ี 5 บทกาํหนดโทษ   
และบทเฉพาะกาล รวมทั้งส้ิน 64 มาตรา การนาํเสนอต่อไปน้ีเป็นบทสรุปท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารและการจดัการศึกษาในสถาบนัการพลศึกษา ดงัน้ี 

 มาตรา 3, 5, และ 6 ใหว้ิทยาลยัพลศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นวิทยาเขตของสถาบนัการพลศึกษา และโรงเรียนกีฬาเป็นส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนมีฐานะเทียบเท่ากบัคณะตามพระราชบญัญติัน้ี โดยการบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบนัให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เวน้แต่พระราชบญัญติัน้ีบญัญติัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน รวมทั้งให้สถาบนัการ
พลศึกษาข้ึนตรงต่อกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 มาตรา 4 , 16, 17, 18, 19 และ 20 กาํหนดใหมี้สภาสถาบนั โดยการสรรหา 
คณะกรรมการดาํรงตาํแหน่ง วาระ 2 ปี บทบาทหนา้ท่ีสาํคญั อาทิ วางนโยบายและกาํกบัแผนพฒันา
สถาบนั ออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของสถาบนั พิจารณาจดัตั้ง การ
รวม หรือการยบุเลิกส่วนราชการของสถาบนั พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรการศึกษา กาํกบั
มาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาของสถาบนั 
อนุมติัปริญญา พิจารณาดาํเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
สถาบัน กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย  ์และศาสตราจารยพิ์เศษ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองงบประมาณประจาํปี และพิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกบั
กิจการเชิงนโยบายของสถาบนัท่ีมิไดก้าํหนดไวใ้หเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ 

 มาตรา 4, 31 และ 32 เก่ียวกบัตาํแหน่งบริหารอาํนาจหนา้ท่ีและการดาํรง 
ตาํแหน่งซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั คือ อธิการบดี ท่ีมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี 
รวมทั้งมี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ท่ีเป็นผูบ้ริหารในส่วนกลาง สําหรับ
ผูบ้ริหารระดบัวิทยาเขต เรียกว่า รองอธิการบดีประจาํวิทยาเขต และรองคณบดีประจาํวิทยาเขต  
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 มาตรา 7 ใหส้ถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงค ์
ในการผลิตและพฒันาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นนัทนาการ และบุคลากรในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง มีภารกิจทาํการสอน ทาํการวิจยั ใหบ้ริการทางวิชาการ 
การให้บริการชุมชน การใช้และพฒันาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถ่ิน 
ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางกีฬา นนัทนาการ และ
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย รวมทั้งการทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและ
กีฬาไทย 

 มาตรา 8 สถาบนัจะปฏิเสธการรับผูส้มคัรผูใ้ดเขา้ศึกษาในสถาบนั หรือยติุ  
หรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผูใ้ด ดว้ยเหตุว่าผูน้ั้นขาดแคลนทุนทรัพยอ์ย่างแทจ้ริง เพื่อจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่สถาบนัมิได ้

 มาตรา 12 ใหก้ระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจดัสรรเงินงบประมาณ 
ให้แก่สถาบนัตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือดาํเนินกิจการของสถาบนั นอกจากนั้นสถาบนัอาจมีรายไดจ้าก 
เงินผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมต่างๆ รายไดจ้ากการใชท่ี้ราชพสัดุท่ีสถาบนัปกครอง ดูแล เงิน
และทรัพย์สินท่ีมีผูอุ้ทิศให้แก่สถาบัน เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถ่ิน และรายได้หรือ
ผลประโยชนอ่ื์นๆ  

 มาตรา 21, 22, 23, 24 และ 25 จดัใหมี้สภาวิชาการ มีอาํนาจหนา้ท่ีสาํคญั  
อาทิ  พิจารณาเสนอเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร การสอน การวิจยั และการวดัผลการศึกษาต่อสถาบนั 
รวมทั้งพิจารณาเสนอการดาํเนินการเก่ียวกบัการวิจยั การสอน การประเมินผลการสอน และการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบนั 

 มาตรา 26, 27, 28, 29 และ 30 กาํหนดใหใ้นแต่ละวิทยาเขตใหมี้ 
คณะกรรมการวิทยาเขต มีอาํนาจหน้าท่ีสาํคญั คือ กาํกบัดูแลให้วิทยาเขตปฏิบติัตามนโยบายและ
แผนพฒันาวิทยาเขตตามท่ีสภาสถาบนักาํหนด 

 มาตรา 45 คณาจารยป์ระจาํในสถาบนัมีตาํแหน่งทางวิชาการ คือ  
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์และอาจารย ์

 มาตรา 49 สถาบนัมีอาํนาจใหป้ริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีมีการสอนใน 
สถาบนัได ้โดยปริญญาในสาขาวิชาใดจะเรียกช่ืออย่างไร และจะใชอ้กัษรยอ่สาํหรับสาขาวิชานั้น
อยา่งไร ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา 53 สถาบนัอาจกาํหนดใหมี้ครุยวิทยฐานะและเขม็วิทยฐานะเป็น 
เคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะของผู ้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา  หรือ
ประกาศนียบัตรได้ และอาจกาํหนดให้มีครุยประจาํตาํแหน่งนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภา



86 

สถาบนั กรรมการสภาสถาบนั และครุยประจาํตาํแหน่งคณาจารยข์องสถาบนัได ้ทั้งน้ี การกาํหนด
ลกัษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เขม็วิทยฐานะ และครุยประจาํตาํแหน่ง 
ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
  นอกจากพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา พ.ศ.2548 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
ยงัมีระเบียบและขอ้บงัคบัสถาบนัการพลศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาอีกหลายฉบบั ซ่ึงใน
ท่ีน้ีจะสรุปเฉพาะระเบียบบางรายการ ดงัน้ี 
  ระเบียบสถาบนัการพลศึกษา ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548 
โดยสรุป มีระบบการศึกษาใชแ้บบหน่วยกิต แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การศึกษาภาคปกติ ใชร้ะบบทวิ 
มีเวลาจดัการเรียนการสอนแต่ละภาคไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์ และการศึกษาภาคสมทบ ใหจ้ดัการ
เรียนการสอนนอกเวลาราชการ แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคตน้ ภาคปลาย และภาคฤดู
ร้อน มีเวลาจดัการเรียนการสอนในภาคตน้และภาคปลายไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน
ไม่นอ้ยกว่า 6 สัปดาห์ การจดัแบ่งหลกัสูตรการศึกษาออกเป็น หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีจาํนวน
หน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 120 หน่วยกิต และอยา่งมากไม่เกิน 150 หน่วยกิต หลกัสูตรปริญญาตรี 5 
ปี มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 150 หน่วยกิต และอยา่งมากไม่เกิน 188 หน่วยกิต หลกัสูตร
ปริญญาตรี หลงัอนุปริญญา มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 72 หน่วยกิต และอยา่งมากไม่เกิน 
87 หน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตร 2 ปี และมีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 90 หน่วยกิต และอยา่ง
มากไม่เกิน 112 หน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตร 3 ปี และหลกัสูตรอ่ืนตามท่ีสถาบนัเห็นสมควร 
  ระเบียบสถาบนัการพลศึกษา ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณเงินรายได ้พ.ศ.
2548 โดยสรุป ดงัน้ี เงินรายได ้หมายถึง เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีหน่วยงานไดรั้บนอกเหนือจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่าย หมายถึง จาํนวนเงินอย่างสูงท่ีอนุญาตให้จ่ายหรือก่อหน้ี
ผกูพนัไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในแต่ละปีงบประมาณ โดยงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยงานให้จดัทาํเป็นคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน 8 แผนงาน ไดแ้ก่ 
แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนงานจัดการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาหรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาหรือ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนงานส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม แผนงานวิจยั แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม แผนงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา และแผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและ
นนัทนาการ 
  กล่าวโดยสรุป พระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา พ.ศ.2548 เป็น
พระราชบญัญติัท่ีตราข้ึนเพ่ือให้มีหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเรียกว่า สถาบนัการพลศึกษา ซ่ึงเป็น
หน่วยงานนิติบุคคล มีหน้าท่ีในการจดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและ/หรือตํ่ากว่าปริญญาตรี 
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ทางดา้นการผลิตและพฒันาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์
สุขภาพ นนัทนาการ และบุคลากรในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง มีภารกิจทาํการสอน ทาํการวิจยั ใหบ้ริการทาง
วิชาการ การให้บริการชุมชน การใช้และพฒันาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่
ท้องถ่ิน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
นันทนาการ และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย รวมทั้ งการทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย 

4)     แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2545-2559 
 ดว้ยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 มาตรา 33 ไดบ้ญัญติัใหมี้ 

การจดัทาํแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ ซ่ึงเปล่ียนช่ือใหม่เป็น แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพฒันาการ
อาชีวะศึกษา และแผนพฒันาการอุดมศึกษา และแผนพฒันาดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ตาม
มาตรา 34 รวมทั้งใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจดัทาํแผนปฏิบติัการในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ในระดับสถานศึกษา เพ่ือให้มีการพฒันาการด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมท่ี
สอดคลอ้งกนัทั้งประเทศ ทั้งน้ีการจดัทาํแผนการศึกษาแห่งชาติ อยู่บนพ้ืนฐานของปรัชญาหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง มีกรอบแนวคิดและเจตนารมณ์ คือ 

(1) ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ตามแนวพระราชดาํรัสองคส์มเดจ็พระเจา้อยูห่วั ท่ียดึทางสายกลาง 

บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จกัประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบคอบรู้เท่าทนัโลก เป็น
แนวทางในการดาํเนินชีวิตเพ่ือมุ่งใหเ้กิด “การพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่มีสุขของคนไทย” นัน่คือ 

 ยดึ “คน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา  เพ่ือใหค้นไทยมีความสุข พึ่งตนเอง  
และกา้วทนัโลกโดยยงัรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นไทยไว ้สามารถเลือกใชค้วามรู้และเทคโนโลยีได้
อยา่งคุม้ค่า เหมาะสม มีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความยืดหยุน่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง ควบคู่กบัการ
มีคุณธรรมและความซ่ือสตัยสุ์จริต 

 เป็นแผนบูรณาการแบบองคร์วม กระบวนการบูรณาการของชีวิตเป็น 
องคร์วมของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และธรรมชาติ อยา่งมีสมดุล พึ่งพาอาศยั ส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึง
กนัและกนั มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยครอบครัวเป็นสถาบนัหลกัท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด 

 พฒันาชีวิตใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 



88 

สร้างสังคมคุณธรรม 
ภูมปัิญญา และ 
การเรียนรู้ 

 พฒันาสงัคมใหเ้ขม้แขง็และมีดุลยภาพ ไดแ้ก่ (1) สงัคมคุณภาพ ท่ีมี 
ความเท่ียงธรรม มัน่คงโปร่งใส ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพสมบูรณ์ (2) สังคมแห่งภูมิปัญญา และการ
เรียนรู้ท่ีทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอ และ (3) สังคมแห่ง
ความสมานฉนัท ์และเอ้ืออาทรต่อกนั เป็นสังคมท่ีมุ่งฟ้ืนฟูสืบสาน และธาํรงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ ศิลปะ 
และวฒันธรรม  

(2) วตัถุประสงค์และแนวนโยบาย 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ ไดก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวนโยบาย 

เพ่ือการดาํเนินการ ไวใ้นวตัถุประสงค ์3 ขอ้ และแนวนโยบาย 11 ประการ ดงัภาพท่ี 3 
 

3  วตัถุประสงค์ 
                           พฒันาคน              11  แนวนโยบาย              พฒันา 
                         อย่างรอบด้าน                          เพือ่ดําเนินการ                        สภาพแวดล้อม 

                               และสมดุล                                                                                        ของสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3  แสดงวตัถุประสงคแ์ละแนวนโยบายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2549 
 

1. พฒันาทุกคนใหมี้          
โอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้     
2. ปฏิรูปการเรียนรู้ 
สาํหรับผูเ้รียน  
3. ปลูกฝังและ
เสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลกัษณะ
ท่ีพงึประสงค ์       
4.  พฒันากาํลงัคนดา้น
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีพื่อการ
พึ่งพาตนเองและเพ่ิม
สมรรถนะในการ
แขง่ขนั             

5. พฒันาสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้
ความคิด ความประพฤติ 
6.  ส่งเสริมการวิจยัและ
พฒันา 
7.  สร้างสรรค ์
ประยกุตใ์ช ้และเผยแพร่
ความรู้ และการเรียนรู้ 

8.  ส่งเสริมและ
สร้างสรรคทุ์นทาง
สงัคม และวฒันธรรม 
9. จาํกดั ลด ขจดั ปัญหา
ทางโครงสร้าง เพือ่
ความเป็นธรรมในสงัคม 
10.  พฒันาเทคโนโลยี
เพือ่การศึกษา 
11.  จดัระบบทรัพยากร
และการลงทุนทาง
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรม 
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  จากภาพท่ี 3 สามารถสรุปวตัถุประสงค ์แนวนโยบายเพื่อดาํเนินการ 
เป้าหมาย และกรอบการดาํเนินงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี โดยเฉพาะเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ดงัน้ี 
  วตัถุประสงค ์1 : พฒันาคนอย่างรอบดา้นและสมดุล เพ่ือเป็นฐาน
หลกัของการพฒันา มีแนวนโยบายเพ่ือการดาํเนินการดงัน้ี 
  แนวนโยบายเพื่อดาํเนินการ 1 : การพฒันาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจน
ตลอดชีวิตใหมี้โอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้ มีเป้าหมาย คือ (1) ผูส้าํเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสิบสองปีมี
โอกาสได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีจัดในหลากหลายรูปแบบ และ (2) มีการจัดบริการ
การศึกษาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ทั้งท่ีเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั จากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการศึกษาของ
ประชาชนทุกคน มีกรอบการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ (1) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหมี้
ความหลากหลาย และให้เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ และตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน (2) จดับริการการศึกษาดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ
ดา้นต่างๆ และ (3) ส่งเสริมการจดัการศึกษาเฉพาะทางเพ่ือสนองความตอ้งการเฉพาะโดยคาํนึงถึง
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

 แนวนโยบายเพ่ือดาํเนินการ 2 : การปฏิรูปการเรียนรู้เพือ่พฒันาผูเ้รียน 
ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ มีเป้าหมาย คือ (1) ผูเ้รียนเป็นคนเก่งท่ีพฒันาตนเอง ไดอ้ยา่งเตม็
ศกัยภาพ เป็นคนดี และมีความสุข (2) ครูทุกคนไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้และความสามารถใน
การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด และ (3) สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกนั
คุณภาพการศึกษา สาํหรับกรอบดาํเนินงาน ไดแ้ก่ (1) การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
(2) การปฏิรูป ครู คณาจารยท์างการศึกษา และ (3) การกาํหนดมาตรฐานการศึกษา และประกนั
คุณภาพการศึกษา 

 แนวนโยบายเพ่ือดาํเนินการ 3 : การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม  
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นระบบวิถีชีวิตท่ีดีงาม มีเป้าหมาย คือ 
(1) มีการบูรณาการดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ทั้งในเน้ือหา กระบวนการ และ
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน และ (2) คนไทยส่วนใหญ่มีค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามระบบวิถีชีวิต
ท่ีดีงาม มีกรอบการดาํเนินงาน คือ (1) ปฏิรูปโครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตรในทุกระดบัการศึกษา
ใหมี้สาระของความรู้เก่ียวกบัความจริงของชีวิต และธรรมชาติ หลกัของศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมอนัดีงามของระบบวิถีชีวิตและเอกลกัษณ์ไทยเพ่ือใหบ้รรลุถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
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ต่างๆ  ทั้ งด้านจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก และ (2) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนอยา่งจริงจงั ดว้ยกระบวนการทางการศึกษาและฝึกอบรม 

 แนวนโยบายเพื่อดาํเนินการ 4 : การพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมสมรรถนะการแข่งขนัในระดบันานาชาติ มีเป้าหมาย 
คือ (1) คนไทยทุกคนมีความรู้ ความคิด และความใฝ่รู้ ทั้งในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคู่
ไปกบัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ (2) ผลิตครู คณาจารยแ์ละบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปริมาณท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีกรอบดาํเนินงาน ได้แก่ (1) ส่งเสริม
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ สามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจ และ
ใชศ้กัยภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัได ้และ (2) 
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 วตัถุประสงค ์2 : สร้างสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมคุณธรรม ภูมิปัญญา  
และการเรียนรู้ มีแนวนโยบายเพ่ือการดาํเนินการดงัน้ี 

 แนวนโยบายเพื่อดาํเนินการ 5 : การพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือ 
เสริมสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน มีเป้าหมาย คือ (1) คนไทยทุกคนมี
ทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้ และสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเต็มตามศกัยภาพ และ 
(2) คนไทยทุกคนมีความซ่ือสัตยสุ์จริต รู้จกัรับผิดชอบชั่วดี มีระเบียบวินัย ประหยดัอดออม มี
จิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีสุขภาพแข็งแรง ซ่ึงมีกรอบดาํเนินงาน ได้แก่ (1) 
จดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความหลากหลาย ยดืหยุน่ เปิดกวา้ง และเขา้ถึงไดง่้ายสาํหรับทุกคน และ 
(2) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
ตลอดชีวิต รวมทั้งการสนบัสนุนใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตลอดชีวิต 

 แนวนโยบายเพื่อดาํเนินการ 6 : การส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพ่ือ 
เพ่ิมพูนความรู้และการเรียนรู้ของคนและสังคมไทย มีเป้าหมาย คือ (1) เพ่ิมสัดส่วนการสนบัสนุน
ด้านการวิจัยและพฒันาของประเทศจากภาครัฐ (2) มีการวิจยัพื้นฐานและวิจยัท่ีมุ่งประยุกต์ใช้
ประโยชนใ์นบริบทของสงัคมไทยมากข้ึน และ (3) มีบุคลกรเพื่อการวิจยัและพฒันาท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีมีในประเทศผูน้าํในระดบันานาชาติ สาํหรับกรอบดาํเนินงาน 
คือ (1) กาํหนดให้มีการวิจยัและพฒันาเป็นสาระในหลกัสูตรการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รียน  (2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างและพฒันาความรู้และการเรียนรู้เพ่ือ
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ประโยชน์ในการดาํเนินชีวิต และ (3) ส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการพฒันานกัวิจยัและพฒันา
ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 แนวนโยบายเพ่ือดาํเนินการ 7 : การสร้างสรรค ์ประยกุตใ์ช ้และ 
เผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ มีเป้าหมาย คือ มี
การพฒันาความรู้และการเรียนรู้ท่ีใหม่ๆ มีการใชค้วามรู้เป็นฐานในการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
คนไทย และมีกรอบการดาํเนินงาน คือ (1) ส่งเสริมใหเ้กิดการสรรคค์วามรู้ใหม่ๆ ทั้งจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและจากนวตักรรม เพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และ (2) สนบัสนุนมีการ
แลกเปล่ียนและประยกุตใ์ชค้วามรู้อยา่งเหมาะสมและทนัการเปล่ียนแปลง 

 วตัถุประสงค ์3 : พฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคมเพือ่เป็นฐานในการ 
พฒันาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ มีแนวนโยบายเพื่อการดาํเนินการ
ดงัน้ี 

 แนวนโยบายเพ่ือดาํเนินการ 8 : การส่งเสริมและสร้างสรรคทุ์นทาง 
สังคม วฒันธรรม ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม บนฐานของศาสนา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ไทย มี
เป้าหมาย คือ สถาบนัในสงัคมทุกสถาบนัสามารถทาํหนา้ท่ีเป็นภูมิคุม้กนัพฒันาจิตใจ คุณภาพชีวิตท่ี
ดีงามและมีความสุขของคนและสังคมไทยไดต้ลอดไป ซ่ึงมีกรอบการดาํเนินงาน คือ (1) พฒันา 
ส่งเสริม และสร้างสรรคค์วามรู้และเรียนรู้ดา้นศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ไทย และทาํ
ความเขา้ใจเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาสากล และ (2) ส่งเสริมการพลศึกษา นนัทนาการและการกีฬา 

 แนวนโยบายเพ่ือดาํเนินการ 9 : การจาํกดั ลด ขจดัปัญหาทางโครงสร้าง 
ท่ีก่อให้เกิด และหรือคงไวซ่ึ้งความยากจน ขดัสน ดอ้ยโอกาสและศกัด์ิศรีของคนและสังคมไทย 
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีเป้าหมาย คือ ประชากรผูด้อ้ยโอกาสทุกกลุ่มมีโอกาสในการ
เขา้ถึง และไดรั้บบริการทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพท่ีจดัอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม ซ่ึงมีกรอบ
การดาํเนินงาน ไดแ้ก่ (1) ปฏิรูประบบงบประมาณเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ถือว่าการศึกษาเป็นการลงทุนท่ีจะช่วยแก้ปัญหาความยากจน (2) ปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารและการจดัการศึกษาเพื่อสร้างความหลากหลายในการจดัการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ (3) ใชม้าตรการทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
สงัคมเพือ่ขจดัความยากจน 

 แนวนโยบายเพ่ือดาํเนินการ 10 : การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 
และการพฒันาประเทศ มีเป้าหมาย คือ มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและทัดเทียมกัน รวมทั้ งเช่ือมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ซ่ึงมีกรอบ
ดาํเนินงาน ไดแ้ก่ (1) ส่งเสริมใหห้น่วยงานทุกระดบัให้มีระบบฐานขอ้มูลเช่ือมโยงและสามารถใช้
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ประโยชน์ร่วมกนัได ้(2) ใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือลดความเล่ือมลํ้า และเพ่ิมคุณภาพของการศึกษาอย่าง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพ (3) ส่งเสริมและสนบัสนุนผูใ้ช้และผลิตเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีจิตสํานึก 
จรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตส่ือเพ่ือการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ (3) พฒันา
ผูรั้บและผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาใหมี้ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถเลือกสรร
กลัน่กรอง และใชข้อ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ 

 แนวนโยบายเพื่อดาํเนินการ 11 : การจดัระบบทรัพยากรและการลงทุน 
ทางการศึกษาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม เพ่ือพฒันาคนและสงัคมไทย มีเป้าหมาย คือ เปิดโอกาส
ให้ทุกส่วนในสังคมในประเทศและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการลงทุนจัดการด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม รวมทั้ งจดัสรรทรัพยากรในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและ
หลากหลายสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีกรอบการดาํเนินงาน คือ ระดมทรัพยากร จดัระบบและ
วิธีการจัดสรรทรัพยากร จัดระบบการบริหารและการใช้ทรัพยากร และจัดระบบการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการใชท้รัพยากรของสถานศึกษา เพื่อประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และ
ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้

(3) การบริหารแผนมุ่งสู่การปฏิบติั ท่ียงัคงมุ่งเนน้การระดมสรรพกาํลงั 
จากทุกส่วนในสังคมใหมี้ส่วนร่วมในการแปลงแผนสู่การปฏิบติัทุกขั้นตอน รวมทั้งการมีกลไกลใน
การบริหารแผน กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตเ้ป้าหมาย
และความมุ่งหวงัร่วมกนัท่ีจะไดเ้ห็นคนไทยและสังคมไทยพฒันาไปพร้อมๆ กบัสังคมนานาชาติ 
โดยมีสติรู้เท่าทนั มีขีดความสามารถพร้อมสมบูรณ์ และยงัคงคุณค่าวฒันธรรมวิถีชีวิตแบบนํ้ าใจ
ไทยเอาไว ้ไม่วา่จะตกอยูใ่นสถานการณ์ใดๆ กต็าม 
  โดยสรุปแลว้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2549-2559 เป็นกรอบแนวทาง
ในการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพฒันาการอาชีวะศึกษา และแผนพฒันาการ
อุดมศึกษา และแผนพฒันาดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม รวมทั้งใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการ
จดัทาํแผนปฏิบติัการในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและในระดบัสถานศึกษา เพื่อให้มีการพฒันาการ
ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งประเทศ ทั้งน้ีการจดัทาํแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ อยูบ่นพ้ืนฐานของปรัชญาหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวตัถุประสงค ์คือ การพฒันา
คนอย่างรอบด้านและสมดุล  สร้างสังคมคุณธรรม  ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และพัฒนา
สภาพแวดลอ้มของสงัคม 

5)     แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ.2550-2554) 
 สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและแนวโนม้การพฒันาภายใต ้

กระแสโลกาภิวตัน์ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ประชากร การสาธารณสุข           
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ส่ิงแวดลอ้ม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการจดัการศึกษาท่ีจาํเป็นตอ้ง
ปรับปรุงและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงจากการสรุปกรอบทิศทางการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)  
ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 ดงัน้ี 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2559) ได ้
กาํหนด วิสัยทศัน์ประเทศไทย มุ่งพฒันาสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and Happiness 
Society)” นัน่คือ คนไทยมีคุณธรรมนาํความรู้ รอบรู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ 
สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม  ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยนื อยูภ่ายใตร้ะบบบริหารจดัการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาลธาํรงไวซ่ึ้งระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี โดยมี
เป้าหมายการพฒันาคุณภาพคน  

 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาโดยใหค้นไทยทุกคนไดรั้บการพฒันา 
ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะการประกอบอาชีพ และมีความมัน่คงในการดาํรงชีวิต
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองท่ีจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพ่ิม (1) จาํนวนปีเฉล่ียการศึกษาของคนไทยเป็น 10 ปี (2) 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัของทุกระดบัสูงกวา่ร้อยละ 55 (3) เพ่ิมกาํลงัแรงงานระดบักลางท่ีมี
คุณภาพไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของกาํลงัแรงงานทัว่ประเทศ และ (4) จาํนวนบุคลากรดา้นการวิจยั 10 
คน ต่อประชากร 10,000 คน ทั้งน้ีไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนท่ีมีคุณธรรมนาํความรู้ ส่งเสริม
ให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และสามารถจัดการองค์ความรู้ทั้ งภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและองคค์วามรู้สมยัใหม่ 

6)     แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2  (พ.ศ.2551-2565) 
  เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 2 เม่ือส้ินสุดแผนใน

ปี พ.ศ.2565 คือการ “ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
สามารถปรับตวัสาํหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ
นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภิวตัน์ สนบัสนุนการพฒันา
ท่ีย ัง่ยืนของทอ้งถ่ินไทย โดยใชก้ลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกาํกบัมาตรฐาน และเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบบัท่ี 2  ออกแบบโดยคาํนึงถึงมิติบูรณาการ
และองคร์วมของการพฒันาอุดมศึกษาเพื่อกาํหนดทิศทางยทุธศาสตร์ (strategic direction) สาระหลกัมี
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สองส่วน ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ภาพฉาย (scenario) และนยัยะสาํคญัท่ีเป็นปัจจยัแวดลอ้มรุมเร้า 
ส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละโลก ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา ส่วนท่ีสอง เป็นปัจจยัภายในระบบ
อุดมศึกษา  
 การวิเคราะห์ภาพฉาย (scenario) และนัยยะสําคญัท่ีเป็นปัจจยัแวดลอ้ม
รุมเร้า ส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละโลก ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา มีดงัน้ี 

(1) ความเปล่ียนแปลงทางดา้นประชากร  ประชารไทยยงัเพ่ิมข้ึนอยา่ง 
ต่อไปอยา่งชา้ๆ จาํนวนเดก็และเยาวชนท่ีลดลง อตัราการปันผลประชากรท่ีจะหมดไป และผูสู้งอายุ
ท่ีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ภาพฉายดงักล่าวช้ีให้อุดมศึกษาโดยเฉพาะสาํหรับประชากรวยัอุดมศึกษา 18-22 ปี 
ตอ้งลดการขยายตวัอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดเช่น หลายทศวรรษท่ีผ่านมา โดยเนน้คุณภาพ อุดมศึกษาตอ้ง
เพ่ิมบทบาทดา้นการเพ่ิมผลิตภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวยัทาํงาน เนน้การศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ อุดมศึกษาตอ้งส่งเสริมผูสู้งอายใุหย้งัมีผลิตภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ (social and economic productivity)  

(2) พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศ ประเทศไทย 
พ่ึงพิงพลงังานนาํเขา้สูง ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ เน่ืองจากราคาพลงังาน โดยเฉพาะนํ้ามนัเพิ่มข้ึน
ต่อเน่ือง และจะไม่ลดลง การใชพ้ลงังานจากฟอสซิลสร้างปัญหาเรือนกระจก ส่งผลต่อความอยูร่อด
ของมนุษยชาติ อุดมศึกษาต้องสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงานละส่ิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการศึกษาทุกระดบัและในหมู่ประชาชน ผลิตบณัฑิตและความรู้ลึกดา้นการ
อนุรักษแ์ละจดัการพลงังาน พลงังานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลงังานชีวภาพ และพลงังานทางเลือก 
ทาํงานกบัภาคการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน เร่งเร้าความเขา้ใจสาธารณะ จนถึงการ
สร้างคนและองคค์วามรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทั้งดิน นํ้า ป่าไม ้ระบบนิเวศ 

(3) การมีงานทาํและตลาดแรงงานในอนาคต มี 4 ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผล 
กระทบต่อตลาดแรงงานไดแ้ก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวตัน ์ความเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี และโลกสารสนเทศ  อุดมศึกษาไทยสามารถวางตาํแหน่งผูเ้ล่นหลกัในอาเซียนได้
โดยการดูตน้แบบจากสมาคมยโุรป เช่น การพฒันาคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหเ้กิดมาตรฐานการศึกษา
และปริญญาท่ียอมรับร่วมกนัได ้(mutual recognition) อุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งเขา้ไปเป็นผูเ้ล่นสาํคญั 
โลกยุคสารสนเทศ เป็นสังคมไร้พรมแดน เกิดการจา้งงานและความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ การเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารและความรู้กระทาํไดง่้าย เทคโนโลยีแพร่กระจายอยา่งกวา้งขวาง โดยไม่มีขอ้จาํกดั
ดา้นเวลาและสถานท่ี มีนวตักรรมและตลาด แรงงานใหม่ๆ ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมและมูลค่าสูง บนฐานของ
นวตักรรม ทรัพยากรมนุษยโ์ครงสร้างพ้ืนฐานและสารสนเทศ 

(4) การกระจายอาํนาจการปกครอง พระราชบญัญติัระเบียบบริหาร 
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ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้กาํหนดให้มีการกระจายอาํนาจการปกครองส่วนท้องถ่ิน การท่ี
อุดมศึกษาทาํงานกบัทอ้งถ่ินจะเสริมภารกิจหลกัหน่ึงของอุดมศึกษาคือการบริการสังคมใหโ้ดดเด่น 
รองรับเหตุผลของการจดัตั้งและการส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาบางกลุ่มท่ีอยูใ่นภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 
งบประมาณ อปท. อุดมศึกษาควรรวมตวังานเป็นเครือข่ายพ้ืนท่ี (เชิงภูมิสังคมและเขตการปกครอง) 
และเครือข่ายเชิงประเดน็ เพราะโจทยท์อ้งถ่ินเป็นโจทยบู์รณาการ ตอ้งการความรู้หลายระดบัหลาก
สาขา การทาํงานตอ้งการมวลวิกฤติทั้งฝ่ายอุปสงคแ์ละอุปทาน 

(5) การจดัการความขดัแยง้และความรุนแรง สงครามสมยัใหม่เป็นการ 
ต่อสู้ระหว่างประชาชน ไร้รูปแบบสงครามและภาพศตัรูชดัเจน ความขดัแยง้และความรุนแรงใน
โลกกระทบประเทศไทยมากบ้างน้อยมาก ความรุนแรงในสามจังหวดัภาคใต้ระเบิดข้ึนในปี 
พ.ศ.2547 หลงัจากมีเหตุการณ์รุนแรงระดบัเล็กต่อเน่ืองมาหลายสิบปี ดว้ยปัจจยัภายในท่ีสะสมมา
หลายร้อยปี ผสมกบัการนาํเขา้วิธีการทารุณโหดร้ายเพ่ือแยกสามจงัหวดัภาคใต ้รัฐกาํลงัแกปั้ญหา
ดว้ยความเด็ดขาดในเบ้ืองตน้ สร้างการเขา้ถึงเขา้ใจ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในปัจจุบนั 
ควบคู่กบัการสร้างความเขา้ใจและโอกาสอยา่งถาวรในอนาคตดว้ยการศึกษา ทั้งน้ีอุดมศึกษาจะเป็น
ปัจจยัช้ีขาดในระยะกลางและยาว 

(6) เยาวชนไทย นกัศึกษาไทย และบณัฑิตในอนาคต อุดมศึกษาควรเพิม่ 
พ้ืนท่ีการเรียนรู้ของเยาวชนและนักศึกษาในแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) 
สมรรถนะพื้นฐานร่วม(base line competencies) ท่ีขา้มพน้ความรู้วิชาการท่ีเป็นแท่ง ความรู้และ
ความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝังตวั(tacit knowledge and ability) ท่ีหาไม่ไดจ้ากการเรียนการสอน
ในห้องท่ีขาดปฏิสัมพนัธ์สร้างความพร้อมเพ่ือเปิดโลกทศัน์สําหรับบณัฑิตในสภาวะโลกาภิวตัน์
ดา้นภาษาและ เศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีประชาชนชาวไทยไดรั้บพระราชทานจากสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
นั้น สถาบนัอุดมศึกษายงัเขา้ใจและปฏิบติัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นเร่ิมตน้ อุดมศึกษาควรเป็น
ผูน้าํให้วิเคราะห์ไดป้ฏิบติัได ้บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สร้างความรู้ใหม่เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้ง
ระดบัปัจเจก ครอบครัว ชุมชน พื้นท่ี (กายภาพ การปกครอง และภูมิสังคม ) องคก์ร ภาคการผลิต 
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมีมิติบูรณาการและองคร์วมการพฒันา จึง
พิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและปัจจยัภายในอุดมศึกษา ดงัน้ี 

(1) รอยต่อกบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา อุดมศึกษาตอ้ง 
ให้เวลากบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาสามเร่ือง เร่ืองแรกคือ พฒันาและสร้างครูคุณภาพสูง
ซ่ึงเป็นตวัคูณ (multiplier) ทาํใหมี้คนเก่งมาเรียนครู โดยมีการทบทวนการผลิตครูนอกจากระบบ 5ปี 
ครูมธัยมศึกษาและครูช่างเทคนิคท่ีอาจตอ้งการเวลาเพ่ิมมากกว่าหน่ึงปี เร่ืองสองคือ การพฒันาเดก็ท่ี
มีความสามารถพิเศษ ซ่ึงเป็นเสมือนหัวรถจกัรสาํหรับประเทศในอนาคต เร่ืองสามคือ อุดมศึกษา
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ตอ้งเปิดโอกาสให้ผูจ้บอาชีวศึกษาและกาํลงัทาํงานสามารถเขา้ศึกษาต่ออุดมศึกษาไดด้ว้ยความ
ยืดหยุ่น ประกอบอาชีพต่อไป ไม่ตอ้งท้ิงงานท้ิงอาชีพ ศึกษาในเง่ือนไปเวลาท่ีไม่บีบรัด ไม่ผูกมดั
นกัศึกษาท่ีเป็นผูข้บัดนัภาคการผลิตจริง ไม่กาํหนดว่าตอ้งเรียนสาํเร็จในเวลาอนัสั้น 

(2) การแกปั้ญหาอุดมศึกษาในปัจจุบนั ตอ้งใชก้ลไกมาตรฐานและการ 
จดัสรรทรัพยากร เพ่ือลดเลิกหลกัสูตรท่ีไม่ใช่ความตอ้งการของสังคมหรือการพฒันาเศรษฐกิจ ปิด
หน่วยงานท่ีมีคุณภาพการศึกษาตํ่า เกิดระบบอุดมศึกษาท่ีแบ่งงานกนัทาํ(division of labor ) วาง
ตาํแหน่งของแต่ละสถาบนัให้เหมาะสม (positioning) แบ่งอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาลยั
ชุมชน กลุ่มมหาวิทยาลยัส่ีปีและมหาวิทยาลยัศิลปศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง มหาวิทยาลยั Comprehensive และกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยั 
มหาวิทยาลยับณัฑิตศึกษา ทั้งส่ีกลุ่มจะตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนัระดบัสากล ภาคการผลิตจริง การพฒันาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยูร่ะดบัทอ้งถ่ินและ
ชุมชน การรองรับการเปล่ียนอาชีพ เปล่ียนงาน เลิกจ้างงงาน การพฒันาผลิตภาพของผูท้าํงาน
ต่อเน่ือง ผูท่ี้พน้วยัทาํงาน จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

(3) ธรรมมาภิบาลและการบริหารจดัการ ช่วยการกาํหนดทิศทางจนถึง 
การพฒันามหาวิทยาลยัไดเ้ร็ว อุดมศึกษาไทยตอ้งปรับปรุงตั้งแต่องคก์ร กาํหนดและกาํกบันโยบาย
คือสภามหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารทุกระดบัขอ้เสนอของแผนอุดมศึกษาระยะยาว สร้างกลไกพฒันาผู ้
ดาํรงตาํแหน่งสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ริหารระดับต่างๆ ปรับระบบธรรมาภิบาลซ่ึงรวมถึง
โครงสร้าง สภามหาวิทยาลยัให้มีผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นหลกัสภามหาวิทยาลยัมีสาํนกังาน
เลขาธิการทาํงานเตม็เวลาสนบัสนุน จนถึงการปรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาเตม็เวลา และปรับ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหส้อดคลอ้งกนั 

(4) การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ดว้ยความจาํกดั 
ของทรัพยากรและนกัวิจยัคุณภาพสูง อุดมศึกษาตอ้งโฟกสัโจทยว์ิจยัและสร้างกลไกความเป็นเลิศ 
ระบบประเมินสมรรถนะการวิจยัของกลุ่มวิชาการในมหาวิทยาลยั (Research Assessment Exercise) 
ท่ีใช้ในต่างประเทศควรนาํมาประยุกต์และปรับใช้ เพ่ือการประเมินความสามารถการวิจยัและ
จดัสรรทรัพยากรเพ่ือการวิจยัสําหรับอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลยัควรผลกัดนัในเกิดระบบวิจัย
แห่งชาติท่ีควรประกอบดว้ยองคก์รระดบัชาติท่ีกาํหนดนโยบายวิจยั องคก์รจดัสรรเงินทุนวิจยัและ
หน่วยงานวิจยัท่ีมหาวิทยาลยัเป็นผูเ้ล่นสาํคญั สร้างระบบความเช่ือมโยงระหว่างอุดมศึกษาและภาค
การผลิต เพ่ือใหอุ้ดมศึกษาทาํภารกิจจากมุมอุปสงค(์demand) เพ่ิมข้ึน มีกลไกการทาํงานร่วมกนัใน
ลกัษณะพหุภาคี ระหว่างมหาวิทยาลยั กลุ่มมหาวิทยาลยั ศูนยค์วามเป็นเลิศ ภาคอุตสาหกรรมใน
และต่างประเทศ ภาคสงัคมและชุมชน 
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(5) การเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาผา่นระบบงบประมาณ 
ปัจจุบนัยงัไม่สะทอ้นคุณภาพการศึกษา และยงัมิไดใ้ชเ้ป็นกลไกกาํกบัเชิงนโยบายอย่างเต็มท่ี การ
แบ่งภาระค่าใชจ่้ายเพื่ออุดมศึกษาระหวา่งผูเ้รียน รัฐ และผูไ้ดรั้บประโยชน์จากผลผลิตอุดมศึกษาไม่
เหมาะสม นอกจากนั้นสถาบนัอุดมศึกษาไทยจาํนวนมากมีภาระท่ีตอ้งแสวงหาแหล่งทุนเพ่อรักษา
มาตรฐานการศึกษานอกเหนือจากรองรับจาํนวนนกัศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนไดรั้บการตาํหนิจากสาธารณะว่า
เป็นอุดมศึกษาพาณิชย ์แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอให้รัฐปรับการจดัสรรงบประมาณประจาํปี
สาํหรับมหาวิทยาลยัของรัฐ ท่ียงัเป็น supply-side financing ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา
ประเทศ เป็นไปตามพ้ืนฐานการดาํเนินงาน  (performance-based) มากข้ึน 

(6) การพฒันาบุคคลากรในอุดมศึกษา ทั้งน้ีการพฒันาอาจารยใ์น 
มหาวิทยาลยัตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาหลายมิติ เช่น ดา้นวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอน ความสามารถดา้นการวิจยั สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีตน
รับผิดชอบ การบริหารจดัการ  การขดัเกลาทางสังคม  คาํนึงถึงช่วงวยัต่างๆของการทาํงานและการ
พฒันา (life cycle development) จดัทาํใหมี้กระบวนการท่ีปรึกษา (mentoring) โดยให้ผูมี้ความรู้
และประสบการณ์บนฐานของการพฒันาจากการทาํงานจริง แผนอุดมศึกษาระยะยาวไดเ้สนอให้มี
ทิศทางชดัเจนในการจดัทุนการศึกษา การมีส่วนร่วมมหาวิทยาลยัและผูเ้รียนในการออกค่าใชจ่้ายใน
การส่งนกัศึกษาไปต่างประเทศ และการสร้างทิศทางสาํหรับมหาวิทยาลยัรัฐใหม่ดว้ยอตัรากาํลงัคน
ท่ีรัฐบาลกาํหนดให ้

(7) เครือข่ายอุดมศึกษา เป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนและผลกัดนัดว้ยนโยบายและ 
กลไกงบประมาณ สถาบนัอุดมศึกษาควรรวบรวมการเรียนการสอน การทาํงานและการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกนั จนนาํไปสู่การควบรวมสถาบนัเม่ือพร้อม รัฐสนับสนุนให้สถาบนัท่ี
เข้มแข็งสร้างความสามารถสถาบันใหม่ สร้างเครือข่ายพฒันาการเรียนการสอน การพฒันา
บุคคลากร การทาํงานภาคสังคม 

(8) การพฒันาอุดมศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต ้เป็นส่วนของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ซ่ึงประกอบดว้ย การพฒันาเด็กเยาวชนและนกัศึกษา 
การพฒันาครูและบุคลากรในพื้นท่ี การสร้างความเขม้แข็งของสถาบนัอุดมศึกษา และการพฒันา
อุดมศึกษาสู่อาเซียน แนวทางหลกัเป็นการใช้ปัญหาให้เขา้ถึง เขา้ใจ ยอมรับและเห็นคุณค่าของ
สังคมไทยท่ีมีความเป็นพหุลักษณ์ พหุวฒันธรรม การสร้างความสามารถในการเคล่ือนไหว             
(mobility) สาํหรับเดก็เยาชนและประชาชนในภาคใต ้สร้างโอกาสการไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
การประกอบอาชีพในภาคใต ้ความเช่ือมโยงต่ออาเซียนและประชาคมมุสลิมในโลก  
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(9) โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา เป็นทั้งหวัใจและปัจจยั 
สาํคญัของอุดมศึกษา ครอบคลุมทั้งโครงสร้างเชิงสารัตถะและโครงสร้างทางกายภาพท่ีสาํคญั คือ
โครงสร้างหลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดและสังคมในปัจจุบนัและอนาคต ส่วน
ท่ีเป็นปัจจยัคือสังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิสัมพนัธ์และการเรียนรู้ อุดมศึกษาตอ้งตระหนกัว่าการอุดมศึกษาใน
อนาคตเป็นทั้ง “การเตรียมคนเขา้สู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเขา้สู่งาน” 
 โดยสรุปแลว้แผนอุดมศึกษาระยะยาว พ.ศ.2551-2565 ฉบบัท่ี 2 ออกมา
เพ่ือสอดรับกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายคือ ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิต
และพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตวัสําหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พฒันาศกัยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใน
โลกาภิวตัน์ สนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของทอ้งถ่ินไทย โดยใชก้ลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การกาํกบัมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย 
และเอกภาพเชิงระบบ ทั้ งน้ี ออกแบบโดยคาํนึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของการพฒันา
อุดมศึกษาเป็นหลกั 

7)     มาตรฐานการอุดมศึกษา 
     ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2545 มาตรา 34 กาํหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา จดัทาํมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาชาติ โดยคาํนึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา 
ทั้งน้ีมาตรฐานการอุดมศึกษาจะใชเ้ป็นกลไกระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหน่วยงานเพื่อนาํไปสู่การกาํหนดนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษาในการพฒันาการ
อุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาไดก้าํหนดไวป้ระกอบดว้ย มาตรฐาน 3 ดา้น 12 ตวับ่งช้ี 
ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549)  
    (1)  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต โดยท่ีบัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผูมี้
ความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง สามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้เพ่ือการดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ทั้ งน้ีมี ตัวบ่งช้ี คือ (1) บัณฑิตมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยกุตใ์ชค้วามรู้เพ่ือพฒันาตนเอง สามารถ
ปฏิบัติงานและสร้างงาน เพ่ือพฒันาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดบัสากล (2) บัณฑิตมี
จิตสาํนึก ดาํรงชีวิต และปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบ โดยยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ (3) 
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บณัฑิตมีสุขภาพดีทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

(2) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการการอุดมศึกษา มีการบริหารตามหลกั 
ธรรมาภิบาล และพนัธกิจของการอุดมศึกษาอยา่งมีดุลยภาพ ประกอบดว้ย มาตรฐานดา้นธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา โดยคาํนึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ มีตวั
บ่งช้ี คือ (1) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบนัและสังคม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานอยา่งมีอิสระทางวิชาการ (2) มีการบริหารจดัการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตวั โปร่งใน และตรวจสอบได ้มีการจดั
การศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่างๆ อยา่งเหมาะสมและคุม้ค่าคุม้ทุน และ (3) มีระบบการประกนั
คุณภาพเพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนั้นยงัมี
มาตรฐานดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ซ่ึงมี 4 ดา้น อยา่งมีดุลยภาพ โดยมีการประสาน
ความร่วมมือ รวมพลงัจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสงัคมในการจดัการความรู้ มีตวับ่งช้ี คือ (1) มี
หลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายของ
ประเภทสถาบนัและสังคม โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีใชผู้เ้รียนเป็นสําคญั 
เนน้การเรียนรู้และการสร้างงานดว้ยตนเองตามสภาพจริง ใชก้ารวิจยัเป็นฐาน มีการประเมินและใช้
ผลการประเมินเพ่ือพฒันาผูเ้รียน และการบริหารจดัการหลกัสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
นักศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน (2) มีการวิจยัเพ่ือสร้างและ
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นการขยายพรมแดนความรู้และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบั
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มตามศกัยภาพของประเภทสถาบนั มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพฒันาความสามารถใน
การแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติของสังคมและประเทศชาติ (3) มีการให้บริการวิชาการท่ีทนัสมยั 
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมตามระดบัความเช่ียวชาญของประเภทสถาบนั มี
การประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความเขม้แขง็และความยัง่ยนืของสังคมและประเทศชาติ และ (4) มีการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสาน พฒันา เผยแพร่ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปวฒันธรรมต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพฒันา สงัคมและประเทศชาติ  

(3) มาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ และสงัคมแห่ง 
การเรียนรู้ การแสวงหา การสร้าง และจดัการความรู้ตามแนวทาง หลกัการ อนันาํไปสู่ฐานสงัคม 
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ความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีตวับ่งช้ี คือ (1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใชป้ระโยชน์
ความรู้ ทั้งส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ และ (2) มีการ
บริหารจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยใชห้ลกัการวิจยัแบบบูรณาการ หลกัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
หลกัการสร้างเครือข่าย และหลกัการประสานความร่วมมือ รวมพลงั อนันาํไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

จากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ มาตรฐานอุดมศึกษา 
เป็นส่ิงท่ีกาํหนดในแนวนโยบายสู่การปฏิบติัใหส้ถาบนัอุดมศึกษาตอ้งคาํนึงถึงมาตรฐานในการจดั
การศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย (1) มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิตท่ีคาํนึงถึงความรู้ความสามารถของ
บณัฑิตควรมีลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(2) มาตรฐานในการบริหารจดัการโดยนาํหลกัธรรมาภิบาล และ
พนัธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ และ (3) มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคม
ฐานความรู้ และสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

8)    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานกาํกบัและส่งเสริมการ
ดาํเนินการของสถาบนัอุดมศึกษาไดด้าํเนินการโครงการจดัทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
ของประเทศไทย (Thailand Qualification Framework for Higher Education ; TQF:HEd) เพ่ือนาํ
นโยบายท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานของชาติ ไปสู่การปฏิบติั
ในสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรมและเนน้เป้าหมายการจดัการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ (Learning 
outcome) ของนกัศึกษาเพื่อเป็นการประกนัคุณภาพบณัฑิตแต่ละคุณวุฒิ และส่ือสารให้สังคม 
ชุมชน รวมทั้งสถาบนัอุดมศึกษาทัว่โลกเขา้ใจไดต้รงกนัและเช่ือมัน่ในผลการเรียนรู้ท่ีบณัฑิตไดรั้บ
การพฒันาว่ามีมาตรฐานเทียบเคียงกนัไดก้บัสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึง TQF  มี
สาระสาํคญัของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2552; สมพงษ ์ ชาตะวิถี, 2554) 

(1) ความหมาย  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) เป็นกรอบ

ท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศ  ท่ีมีระดบัคุณวุฒิ  การแบ่งสายวิชา  
ความเช่ือมโยงต่อเน่ือง จากคุณวุฒิระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน  เปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จากการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งระบบและกลไกท่ีให้ความเช่ือมัน่ใน
ประสิทธิผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีสามารถผลิต
บณัฑิตใหบ้รรลุคุณภาพมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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(2) หลกัสาํคญัของ (มคอ.) 
มคอ.  กาํหนดหลกัสาํคญัไว ้ 4 ประการ  ดงัน้ี 
ประการท่ี 1 สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  เพราะเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
(มคอ.)มีแนวทางท่ีชดัเจนในการพฒันาหลกัสูตร การเปล่ียนกลวิธีการสอนของอาจารย ์ การเรียนรู้
ของนักศึกษา  และการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้ให้มั่นใจว่า  บัณฑิตจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงัไวจ้ริง 

ประการท่ี 2 มุ่งเนน้ท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต ซ่ึงเป็น
มาตรฐานขั้นตํ่าเชิงคุณภาพ เพ่ือให้การประกนัคุณภาพ บณัฑิตและส่ือสารให้หน่วยงานและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและมัน่ใจถึงกระบวนการผลิตบณัฑิต ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา คือ 
กาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตท่ีคาดหวงัไวก่้อน  จากนั้นจึงพิจารณาถึงองคป์ระกอบ
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมใหบ้ณัฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผล
การเรียนรู้นั้นอยา่งสอดคลอ้งและส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระบบ 

ประการท่ี 3 มุ่งท่ีจะประมวลกฎเกณฑแ์ละประกาศต่าง ๆท่ีกาํหนด
ไวแ้ลว้เขา้ดว้ยกนัและเช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนัและอธิบายให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจอย่างชดัเจน
และมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาของคุณวฒิุหรือปริญญาในระดบัต่าง ๆ 

ประการท่ี 4  มุ่งใหคุ้ณวฒิุหรือปริญญาของสถาบนัอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับและเทียบเคียงกบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ เพราะจะ
ช่วยกาํหนดความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาในทุกขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ ให้
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอนไดหลากหลายมัน่ใจถึงผลผลิต
สุดทา้ยของการจดัการศึกษา คือคุณภาพของบณัฑิตว่ามีมาตรฐานผลการเรียนคงท่ีของสงัคม  ช่วย
เพ่ิมความเขม้แขง็และขีดความสามารถในการพฒันาประเทศไทย 

(3) วตัถุประสงค ์
มคอ.  กาํหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ 8 ประการ  ดงัน้ี 
(3.1) เพ่ือเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
(3.2) เพ่ือกาํหนดเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตใหช้ดัเจน และใช ้

เป็นแนวทางในการวางแผน  ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาการจดัการศึกษา 
(3.3) เพ่ือเช่ือมโยงระดบัต่าง ๆ ของคุณวฒิุในระดบัอุดมศึกษาให ้

เป็นระบบ มีความชดัเจนและโปร่งใส  สามารถเทียบเคียงกบัมาตรฐานคุณวุฒิในระดบัต่าง ๆกบั 
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นานาประเทศได ้
(3.4) เพ่ือช่วยใหเ้กิดวฒันธรรมคุณภาพในสถาบนัดุอมศึกษาและ 

เป็นกลไกในการประกนัคุณภาพการภายในของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง และเป็นกรอบอา้งอิงการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเก่ียวกบัคุณภาพบณัฑิตและการจดัการเรียนการสอน 

(3.5) เพ่ือเป็นกรอบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้าง 
ความเขา้ใจและความมัน่ใจในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความหมาย ของคุณวฒิุ  คุณธรรม  
จริยธรรม  ความรู้  ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในการทาํงาน รวมทั้งคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ี
คาดวา่บณัฑิตพึงมี 

(3.6) เพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานคุณวฒิุ ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศในการโอนยา้ยขา้มสถาบนัและรับรองคุณวฒิุผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

(3.7) เพ่ือใหมี้การกาํกบัดูแลคุณภาพการผลิตบณัฑิตกนัเองของ 
แต่ละสาขา / สาขาวิชา 

(3.8) เพ่ือนาํไปสู่การลดขั้นตอน/ ระเบียบการดาํเนินการใหก้บั 
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความเขม้แขง้ 

(4) โครงสร้างและองคป์ระกอบ 
(4.1) ระดบัคุณวฒิุ จะแสดงถึงการเพิม่ข้ึนของระดบัสติปัญญาท่ี 

ตอ้งการ และความซบัซอ้นของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั รวมทั้งกาํหนดคุณลกัษณะของนกัศึกษาระดบั
แรกเขา้หลงัจากสาํเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาเร่ิมตน้ท่ีระดบัท่ี 1 อนุปริญญา 
(3 ปี) ระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี .... และส้ินสุดท่ีระดบัท่ี 6  ปริญญาเอก 

(4.2) การเรียนรู้และกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้กาํหนดความ
คาดหวงัใหบ้ณัฑิตมีและไดรั้บการพฒันาในระหว่างการศึกษา อยา่งนอ้ย 5 ดา้นดงัน้ี ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม  ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลย ี มาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ดา้นขา้งตน้  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ของบณัฑิตทุกคนในระดบัคุณวุฒิ โดยแต่ละ
ระดบัจะมีความซับซ้อนเพ่ิมข้ึนเม่ือระดบัคุณวุฒิสูงข้ึน  ทกัษะ และความรู้จะเป็นการสะสมจาก
ระดบัคุณวุฒิท่ีต ํ่ากว่าระดบัคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน  ดงันั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดบัคุณวุฒิใด
คุณวุฒิหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา / สาขาวิชาเดียวกนัของระดบัคุณวุฒิท่ีต ํ่ากว่าดว้ย 
นอกจากน้ีบางสาขาวิชา / สาขาวิชาตอ้งการทกัษะทางกายภาพสูง เช่น พลศึกษา ซ่ึงตอ้งเพ่ิมการ
เรียนรู้ทางดา้นทกัษะพิสัย (Domain  of  Psychomotor Skill ) เป็นตน้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้น
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คุณธรรม  จริยธรรม  ให้ใชก้บันกัศึกษาทุกคน  ทุกสาขา มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้และ
ดา้นทกัษะทางปัญญา เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสาขา / สาขาวิชาท่ีเรียน มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมุ่งใหน้กัศึกษา ทุกระดบัคุณวุฒิ และสาขา / 
สาขาวิชาตอ้งบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นเหล่าน้ี เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวงัให้นกัศึกษา
ทุกคนทุกระดบัคุณวุฒิ ทุกสาขา / สาขาวิชาตอ้งบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นน้ี แต่นกัศึกษาท่ี
เรียนในสาขา /สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้น้ีตอ้งเนน้ใหมี้ความชาํนาญ
มากกว่านกัศึกษาสาขา / สาขาวิชาอ่ืน ๆ 

(4.3) มาตรฐานผลการเรียนรู้ (แรกเขา้) แต่ละดา้นของแต่ละระดบั 
คุณวุฒิ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึง
ควรจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้นเช่นเดียวกนั ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ
ทางปัญญา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลย ี

 ในปัจจุบนัสถาบนัการพลศึกษาจดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  
จึงตอ้งกาํหนดมาตรฐานคุณวุฒิดา้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัแต่ละดา้นของคุณวุฒิ
ระดบัท่ี 2 ปริญญาตรีอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นดงัน้ี 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม   
จริยธรรม  และวิชาชีพโดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม  ความรู้สึกของผูอ่ื้น ค่านิยมพื้นฐาน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เช่น มีวินยั  มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต  เสยสละ  เป็นแบบอยา่งท่ีดี  
เขา้ใจผูอ่ื้น และเขา้ใจโลกเป็นตน้ 

ด้านความรู้ มีองคค์วามรู้ในสาขาวิชาอยา่งกวา้งขวาง และเป็น
ระบบ  ตระหนกั รู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด้านทักษะทางปัญญา สามารถคน้หาขอ้เทจ็จริง  ทาํความเขา้ใจและ
สามารถประเมินขอ้มูลแนวคิดและหลกัฐานใหม่ ๆ และใชข้อ้มูลท่ีไดใ้นการแกไ้ขปัญหาและงาน
อ่ืน ๆดว้ยตนเอง  สามารถศึกษาและแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้นไดโ้ดยวิธีใหม่อยา่งสร้างสรรคโ์ดย
คาํนึงถึงทฤษฎี  ประสบการณ์ และผลกระทบจากการตดัสินใจ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ มีส่วนช่วย
และเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ ไม่วา่จะเป็นผูน้าํหรือสมาชิกกลุ่ม สามารถ
แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในสถานการณ์ท่ีไม่ชดัเจนและตอ้งใชน้วตักรรมใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหา มี
ความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาอยา่งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  รับผดิชอบ
ในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองรามทั้งพฒันาตนเองและอาชีพ 



104 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลย ีสามารถศึกษาและทาํความเขา้ใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยกุตใ์ช ้เทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสมใน
การศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา  ใช้เทคนิครวบรวมขอ้มูล  ประมวลผล แปลความหมาย การเขียน  
สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการนาํเสนอท่ีเหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัได ้

(5) คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องแต่ละระดบัคุณวฒิุ 
ในการจดักรอบคุณลกัษณะของบณัฑิตสถาบนัการพลศึกษาจะตอ้ง 

พฒันาใหผู้ส้าํเร็จการศึกษา (ระดบัท่ี 2  ปริญญาตรี) โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถอยา่งนอ้ย
ต่อไปน้ี 

(5.1) ความรู้ท่ีครอบคลุม  สอดคลอ้ง และเป็นระบบในสาขา /  
สาขาวิชาท่ีศึกษา ตลอดถึงความเขา้ใจในทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5.2) ความสามารถท่ีจะตรวจสอบปัญหาท่ีซบัซอ้นและพฒันา 
แนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคจ์ากความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงของตนเองและความรู้จาม
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยอาศยัคาํแนะนาํแต่เพียงเลก็นอ้ย 

(5.3) ความมาสารถในการคน้หา  การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์ 
และสถิติท่ีเหมาะสมในการส่ือผลวิเคราะห์ต่อผูรั้บขอ้มูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ 

(5.4) ในกรณีของหลกัสูตรวิชาชีพ  ส่ิงสาํคญั คือ ความรู้และ 
ทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ 

(5.5) ในกรณีของหลกัสูตรวิชาการท่ีไม่มุ่งเนน้การปฏิบติัใน 
วิชาชีพ ส่ิงสาํคญัคือ ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในผลงานวิจยัต่าง ๆในสาขาวิชา / สาขาวิชานั้น  
ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความสาํคญัของการวิจยัในการ
ขยายองคค์วามรู้ในสาขา / สาขาวิชา 

คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา  
ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

(5.6)   มีความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหา และขอ้โตแ้ยง้ทั้งใน 
สถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่มโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ี
เหมาะสมไปปฏิบติัได ้
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(5.7)  สามารถประยกุตค์วามเขา้ใจอนัท่องแทใ้นทฤษฎีและระเบียบ 
วิธีการศึกษาคน้ควา้ในสาขาวิชาของตนเพ่ือใชใ้นการแกปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ในสถานการณ์อ่ืนๆ 

(5.8) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการ 
แกปั้ญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับขอ้จาํกดัของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน 

(5.9)   มีส่วนร่วมในการติดตามพฒันาการในศาสตร์ของตนให ้
ทนัสมยั  และเพ่ิมพนูความรู้และความเขา้ใจของตนเองอยูเ่สมอ 

(5.10)  มีจริยธรรมและความรับผดิชอบสูงทั้งในบริบทวิชาการ ใน 
วิชาชีพและชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

(6) การทวนสอบมาตรฐาน 
 สถาบนัการพลศึกษาตอ้งจดัทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยกาํหนด 

กรอบแนวทางใหแ้ก่คณาจารย ์นกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต และประเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัของบณัฑิตในดา้นความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษาในระดบั
คุณวุฒิต่าง ๆในลกัษณะกวา้ง ๆ รวมถึงของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบันานาชาติท่ีดีดว้ย  จากนั้น 
สถาบนัการพลศึกษาตอ้งใหมี้การทวนสอบ  เพ่ือดาํเนินการหาหลกัฐานดว้ยวิธีการใด ๆ เช่น การ
สงัเกต  การตรวจสอบ  การประเมิน  การสมัภาษณ์  ฯลฯ เพือ่ยนืยนัพิสูจน์วา่ ส่ิงท่ีกาํหนดข้ึนนั้นได้
มีการดาํเนินการบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์

 กลยทุธ์ท่ีใชส้ถาบนัการพลศึกษาควรนาํมาใช ้ ตอ้งเป็นเช่นเดียวกบั 
ท่ี สกอ.  กาํหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ไดแ้ก่ 
การตรวจสอบ  การใหค้ะแนนจากกระดาษคาํตอบขอ้สอบของนกัศึกษาและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
การประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาและผูส้าํเร็จการศึกษา  การประเมินภาควิชาและหลกัสูตรโดย
บุคคลภายนอก 

 โดยการรายงานดา้นทกัษะบณัฑิตโดยผูใ้ชบ้ณัฑิตการทวนสอบ
มาตรฐานบางส่วนอาจทาํโดยสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีความร่วมมือทางการศึกษากบัสถาบนัการ 
พลศึกษา  ตามความตกลงดา้นกระบวนการ การจดัการและความมีคุณภาพร่วมกนั แต่ละสถาบนั
การพลศึกษาตอ้งรับผดิชอบดา้นมาตรฐานอยา่งสมํ่าเสมอ 

(7)  ปัจจยัสู่ความสาํเร็จต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น 
ไดแ้ก่ การพฒันาคุณธรรมจริยธรรม การพฒันาความรู้ การพฒันาทกัษะทางปัญญา การพฒันา
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ และการพฒันาการวิเคราะห์เชิงตวัเลข   
การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลย ี
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(8)  สถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนและใหคุ้ณวุฒิตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิฯ สถาบนัการพลศึกษา เป็นสถาบนัอุดมศึกษาหน่ึงท่ีอยูใ่นกาํกบัของรัฐ  มีจาํนวน 17 วิทยา
เขต ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีตามกฎหมายกาํหนด จึง
จาํเป็นตอ้งศึกษาและจดัทาํกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ(ระดบัท่ี 2  ปริญญาตรี)ใหส้อดคลอ้งกบั TQF น้ี 

(9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและการจดัการ 
เรียนการสอน สถาบนัการพลศึกษา  ตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัระบบกลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ในกรณีการประเมินคุณภาพภายใน)
และ สมศ. (ในกรณีการประเมินคุณภาพภายนอก) โดยคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญของสาขา/
สาขาวิชานั้น หรือสถาบนัการพลศึกษา สามารถกาํหนดตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินเพ่ิมเติมจากท่ี
กาํหนดไวใ้นการประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอีกได ้

9)   การศึกษา : ประชาคมอาเซียน 
ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมท่ีมีความร่วมมือแห่งประเทศในเอเชีย 

ตะวนัออกเฉียงใต ้จาํนวน 10 ประเทศ โดยสาระของประชาคมอาเซียนประกอบดว้ยความร่วมมือ 3 
เสาหลกั คือ ประชาคมการเมืองความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) โดยเสาหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาคือประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบติัการประชาสังคมและวฒันธรรมอาเซียนซ่ึงครอบคลุม
ความร่วมมือในหลายสาขาเช่น ความร่วมมือดา้นการปราบปรามยาเสพติด การพฒันาชนบท การ
ขจดัความยากจน ส่ิงแวดลอ้มการศึกษา วฒันธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชนเป็นตน้ 
เป็นกลไกสาํคญัเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมน้ี และรองรับการเป็นประชาคมซ่ึงเนน้ใน  
4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร (2) แกไ้ขผลกระทบต่อสังคมอนั
เน่ืองมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มและการจดัการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง และ (4) ส่งเสริมความเขา้ใจระหว่างประชาชนในระดบัรากหญา้ การ
เรียนรู้ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซ่ึงเป็นรากฐานท่ีจะนาํไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

ความสาํคญัของการศึกษาในการขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนปรากฏ 
รูปธรรมอยา่งชดัเจนในปฏิญญาว่าดว้ยแผนงานสาํหรับประชาคมอาเซียน ท่ีไดเ้นน้ย ํ้าความสาํคญั
ของการศึกษาซ่ึงเป็นกลไกสาํคญัในการนาํอาเซียนบรรลุวิสัยทศัน์อาเซียน 2020 โดยกาํหนดให้
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อาเซียนมีวิสัยทศัน์สู่ภายนอก มีสันติสุข และมีการเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัในการเป็นหุ้นส่วนใน
ส่ิงแวดลอ้มของประชาธิปไตยและอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืน การพฒันาท่ีมีพลวตัร และการรวมตวั
ทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ดและในสังคมท่ีเอ้ืออาทรท่ีระลึกถึงสายสัมพนัธ์แน่นแฟ้นทางประวติัศาสตร์ 
ตระหนกัถึงความสําคญัของมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีร่วมกนัและเช่ือมโยงในอตัลกัษณ์ของภูมิภาค 
นอกจากน้ี วิสัยทศัน์อาเซียน 2020 ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการพฒันามนุษย ์ โดยใหป้ระชาชน
สามารถเขา้ถึงโอกาสในการพฒันาดา้นต่างๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม 
นวตักรรม การส่งเสริมการป้องกนัคุณภาพการทาํงานและการประกอบการ รวมถึงการเขา้ถึง
เทคโนโลยสีารสนเทศ การวิจยั การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภายใตป้ระเดน็สาํคญัไดแ้ก่ 
ความร่วมมือทางดา้นวิชาการและการพฒันาซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนกระบวนการรวมตวัของอาเซียน 
การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือลดช่องว่างการพฒันา ดงันั้น 
ความสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอาเซียนจึงไดท้วีบทบาทมากข้ึนต่อการพฒันา 

ความร่วมมอือาเซียนด้านการศึกษา 
การจดัการศึกษาในอาเซียนเป็นรากฐานสาํคญัในการสร้างความเขม้แขง็  

และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ี การอุดมศึกษาใน
อาเซียน ไดก้ลายเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่และไร้พรมแดนเพื่อตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษาทั้ง
ในกรอบอาเซียนและการคา้โลก เป็นผลให้เกิดกระแสการแข่งขนัในการให้บริการดา้นการศึกษา 
การเสริมสร้างความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้นในการพฒันามาตรฐานการศึกษาของสถาบนัการ
อุดมศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ World Class University ตามระบบ และรูปแบบการจดั
การศึกษาของยุโรปและอเมริกาทั้งในประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัภาษาหน่ึงในการ
เรียนการสอน เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และในประเทศท่ี ใชภ้าษาทอ้งถ่ินเป็นหลกั เช่น 
ไทย ลาว กมัพชูา เวียดนาม เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของตลาดแรงงานใน
ระดบัชาติและภูมิภาค การปรับตวัต่อกระแสการเปิดเสรีทางการศึกษา กฎบตัรอาเซียน ฯลฯ 

แนวทางดงักล่าวก่อใหเ้กิดความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งสถาบนัอุดม 
ศึกษาในอาเซียนและประชาคมยโุรปในลกัษณะขอ้ตกลงท่ีทาํร่วมกนัในระดบัสถาบนัต่อสถาบนัทั้ง
ในส่วนของมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัของภาคเอกชนในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การ
พฒันาสถาบนัและสถาบนัการศึกษาร่วมกนั ในขณะเดียวกนัการจดัตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลยั
อาเซียนไดช่้วยส่งเสริมความร่วมมือในการพฒันาคณาจารย ์ นักวิชาการ และนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา รวมทั้งการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารทั้งระหว่างประเทศสมาชิกดว้ยกนัเองและ
ความร่วมมือกบัประเทศคู่เจราจาในอาเซียนบางประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ญ่ีปุ่นเกาหลี จีน อินเดีย 
รัสเซีย และสหภาพยโุรป อีกดว้ย 
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กระนั้นกต็าม อาเซียนไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะพฒันาแนวคิดกิจกรรม และการ 
จดัการศึกษาร่วมกนัในภูมิภาค บนรากฐานภูมิปัญญาระดบัชาติและภูมิภาค เพ่ือป้องกนัสภาพไม่
สมดุลจากการไหลบ่าเพียงดา้นเดียวของกระแสโลกาภิวตัน์จากตะวนัตก ปฏิญญาอาเซียนดา้น
การศึกษาท่ีผูน้าํใหก้ารรับรองในระหวา่งการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 15 ซ่ึงเนน้การขบัเคล่ือน
ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลกั สะทอ้นการจดัการศึกษาแบบเช่ือมโยง การหลอมรวมความ
หลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลกัษณ์และความแตกต่าง การพฒันาและประสานความร่วมมือและ
แลกเปล่ียนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกนั ทั้งในกรอบซีมีโอ
อาเซียน และยเูนสโก 

นอกจากน้ี ความร่วมมือในการการเปิดเสรีดา้นการการศึกษา ยงัเป็น
มาตรการรองรับสาํคญัต่อเป้าหมายการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงครอบคลุมการจดัทาํ
ความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสาํคญัต่างๆ 
ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน ซ่ึงกาํหนดใหมี้การยกเวน้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ
ขอวีซ่าสาํหรับคนชาติอาเซียนสาํหรับ short term visits การอาํนวยความสะดวกการออกวีซ่าและ
ใบอนุญาตทาํงานสาํหรับแรงงานมีฝีมือและผูเ้ช่ียวชาญสญัชาติอาเซียนอีกดว้ย 

แผนงานจัดต้ังประชาคมสังคม และวฒันธรรมอาเซียน 
การขบัเคล่ือนความร่วมมือดา้นการศึกษาในกรอบอาเซียน ซ่ึงปรากฏใน 

แผนงานการจดัตั้งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural 
Community) ไดก้าํหนดเป้าหมายในการดาํเนินการเพ่ือกา้วสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียนดว้ยการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศในภูมิภาคใน
ขอบข่ายดา้นการศึกษา โดยเฉพาะความร่วมมือดา้นการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือ
เสริมสร้างศกัยภาพดา้นเทคโนโลยแีละทรัพยากรมนุษยใ์นอาเซียนการจดัการศึกษาในแผนงานการ
จดัตั้ง ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ประกอบดว้ย 

การจัดการศึกษาอย่างทัว่ถงึและมคุีณภาพ 
(1) เพ่ือใหป้ระชากรอาเซียนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงภายในปี พ.ศ  

2558 อนัจะนาํไปสู่การขจดัการไม่รู้หนงัสือในภูมิภาค ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาภาคบงัคบั จดั
การศึกษาให้แก่ประชาชนทุกเพศอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากความเหล่ือมลํ้าทางสังคมเช้ือชาติ    
ภูมิประเทศและความบกพร่องทางร่างกาย 

(2) การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา เช่น การใหก้ารศึกษาอบรมเพือ่ 
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พฒันาทกัษะดา้นเทคนิค การอาชีวศึกษาในอาเซียน การพฒันาโครงการความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 
เช่น การจดัการฝึกอบรมครู และโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรระดบัอุดมศึกษา ภายในปี 2552 
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV 

(3) การส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาสาํหรับสตรีและเดก็อยา่งเท่าเทียม  
รวมทั้งการส่งเสริมการแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัหลกัสูตรดา้นความเสมอภาคทางเพศใน
โรงเรียน 

(4) การส่งเสริมความร่วมมือกบัองคก์รระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา  
รวมทั้งความร่วมมือขา้มภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค 

(5) การแลกเปล่ียนการเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนในกลุ่ม 
ประเทศอาเซียน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี 

(6) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตโดยเฉพาะในชุมชน โดยผา่นการศึกษาทางไกล การเรียนดว้ยระบบ IT 

การส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายการศึกษา 
(1) การดาํเนินการศึกษาเพ่ือทบทวนแนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงการ 

ทุนการศึกษาของอาเซียนในปี พ.ศ 2552 (ค.ศ 2009) เพ่ือสร้างเสริมประโยชน์และลดความซํ้ าซอ้น
ในการดาํเนินงาน 

(2) การส่งเสริมเครือข่ายการศึกษาในสถาบนัการศึกษาทุกระดบั รวมทั้ง 
เครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ืองขยายเครือข่ายและใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียน 

(3) การแลกเปล่ียนบุคลากรและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคณาจารย ์เช่น การ 
ส่งเสริมการวิจยัระหว่างสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัซีมีโอ
และเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน 

การส่งเสริมความเข้าใจอนัดีระหว่างกนั 
(1) การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหว่างสมาชิกอาเซียนโดยผา่นระบบ                             

การศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความสาํเร็จและความเขา้ใจอนัดีในประเทศสมาชิกท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั 
(2) การสอนค่านิยมร่วมและมรดกทางวฒันธรรมอาเซียนในหลกัสูตร 

โรงเรียน รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
(3) การส่งเสริมการเรียนภาษาอาเซียนและส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางภาษา 
(4) การจดัทาํหลกัสูตรอาเซียนศึกษาทั้งในระดบัประถมศึกษา  

มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา 
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การขบัเคลือ่นการศึกษาในประเทศไทย 
สาํหรับประเทศไทย โดยท่ีการจดัการและการใหบ้ริการการศึกษาท่ีมี 

คุณภาพอย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึงเพ่ือพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมีความเขม้แข็งทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจสังคม วฒันธรรม และการเมือง เป็นแนวคิดหลกัของการปฏิรูปการศึกษาและยทุธศาสตร์
การพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทย รัฐบาลไทยไดใ้ห้ความสําคญัแก่การแกไ้ข
ปัญหาพื้นฐานระยะยาวของประเทศ พร้อมทั้งให้ความสําคญัต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัเรียนในวิชาสําคญั เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ท่ีอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยและ
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดบทบาทการดาํเนินงานดา้นต่างประเทศ 
เชิงรุก โดยเนน้การกระชบัความสัมพนัธ์และการขยายความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้น และใน
ภูมิภาคเอเชียภายใตก้รอบความร่วมมือดา้นต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือดา้นการศึกษา 
เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานสําคญัในการขบัเคล่ือนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและ
ภูมิภาค ในกรอบความร่วมมือดา้นการศึกษาอาเซียน ความร่วมมือดงักล่าวเป็นไปในทิศทางท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงประกอบดว้ยการ
ปรับปรุงในเชิงปริมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา การนาํโครงสร้างพ้ืนฐานส่ิงอาํนวยความสะดวกและเทคโนโลยกีารส่ือสารเขา้มารองรับ
การขยายโอกาสและการยกระดบัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารจดัการทางการศึกษาในเชิง
คุณภาพและการจดัทาํแผนการศึกษา 

โดยสรุป การขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลกั สะทอ้นการจดั 
การศึกษาแบบเช่ือมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพื้นฐานของเอกลกัษณ์และความ
แตกต่าง การพฒันาและประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบน
พ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกนั ทั้งในกรอบซีมีโออาเซียน และยเูนสโก นอกจากน้ี ความร่วมมือใน
การการเปิดเสรีดา้นการการศึกษา ยงัเป็นมาตรการรองรับสาํคญัต่อเป้าหมายการกา้วสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงครอบคลุมการจดัทาํความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา ความสามารถ 
ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสาํคญัต่างๆ ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน ซ่ึง
กาํหนดให้มีการยกเวน้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการขอวีซ่าสาํหรับคนชาติอาเซียนสาํหรับ short term 
visits การอาํนวยความสะดวกการออกวีซ่าและใบอนุญาตทาํงานสําหรับแรงงานมีฝีมือและ
ผูเ้ช่ียวชาญสัญชาติอาเซียน มีแผนงานจดัตั้งประชาคมสังคม และวฒันธรรมอาเซียน การจดัการ
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ศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ มีการส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายการศึกษา และการส่งเสริม
ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั 

10) นโยบายด้านการศึกษา 
 การแถลงนโยบายของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี     

ต่อรัฐสภา เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 เพ่ือใหท้ราบแนวทางบริหารราชการแผน่ดิน โดยในนโยบาย
ดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะนโยบายดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย (กวิน  เสือสกลุ, 2552) 

(1) ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจดัการ  
ปรับปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพ่ือการปรับปรุงการบริหารจดั
การศึกษา ตั้ งแต่ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษา พฒันาครู พฒันาระบบ การ
คัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย พฒันาหลักสูตร รวมทั้ งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลัก รวมถึงวิชา
ประวติัศาสตร์ ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน พฒันาทกัษะในการคิด วิเคราะห์ ปรับบทบาท
การศึกษานอกโรงเรียนเป็นสํานกังานการศึกษาตลอดชีวิต และจดัให้มีศูนยก์ารศึกษาตลอดชีวิต 
เพ่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอาํนาจ ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาเพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้คุณธรรม นาํ
ความรู้อยา่งแทจ้ริง 

(2) ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาทั้งระบบ  
โดยมุ่งเนน้ในระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือใหส้นองตอบความตอ้งการในดา้นบุคลากรของ
ภาคเศรษฐกิจ 

(3) พฒันาครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ใหไ้ดค้รูดี ครูเก่ง มี 
คุณธรรม มีคุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงข้ึน ลดภาระงานครูท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอนตาม
โครงการคืนครูให้นักเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูดว้ยการปรับโครงสร้างหน้ีและจดัตั้ ง
กองทุนพฒันาคุณภาพชีวิตครูควบคู่ไปกบัการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเน้นการพฒันา
เน้ือหา สาระ และบุคลากร ให้พร้อมรองรับและใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อยา่งคุม้ค่า 

(4) จดัใหทุ้กคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดบัอนุบาลไป 
จนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการใหเ้กิดความเสมอภาค
และความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ทั้งผูย้ากไร้ ผูพิ้การ
หรือผูทุ้พพลภาพ ผูอ้ยู่ในสภาวะยากลาํบาก ผูบ้กพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่าง
วฒันธรรม รวมทั้งยกระดบัการพฒันาศูนยเ์ดก็เลก็ในชุมชน 
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(5) ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ไปสู่ความเป็นเลิศ โดยการจดักลุ่มสถาบนัการศึกษาตามศกัยภาพปรับเงินเดือนค่าตอบแทนของ
ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาให้สูงข้ึน โดยภาครัฐเป็นผูน้าํและเป็นแบบอย่างของการใช้
ทกัษะอาชีวศึกษาเป็นเกณฑก์าํหนดค่าตอบแทนและความกา้วหนา้ในงานควบคู่กบัการพฒันาองค์
ความรู้และนวตักรรมดว้ยการเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการวิจยัและการพฒันา 

(6) ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการกองทุนใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา ใหมี้ 
การประนอมและไกล่เกล่ียหน้ี รวมทั้งขยายกองทุนใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหป้ระชาชนมี
โอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพ่ิมข้ึน 

(7) ส่งเสริมใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชน ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลย ี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งชาญฉลาด เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 

(8) เร่งรัดการลงทุนดา้นการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งบูรณาการในทุก 
ระดบัการศึกษา และในชุมชน โดยใชพ้ื้นท่ีและโรงเรียนเป็นฐานในการบูรณาการทุกมิติและยึด
เกณฑก์ารประเมินของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นหลกัในการ
ยกระดบัคุณภาพโรงเรียนท่ีตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน และส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัไปสู่
การเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาและวิจยัพฒันาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตในชุมชน โดยเช่ือมโยงบทบาทสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และ
สถาบนัทางศาสนา 
  อยา่งไรก็ตาม ในการปฏิรูปการศึกษารอบท่ี 2 โดยไดก้าํหนดกรอบการ
ปฏิรูปไว ้8 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (2) การผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์(3) 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทางดา้นการศึกษาและการมีส่วนร่วม (4) การเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษา (5) การผลิตและพฒันากาํลงัคน (6) การปฏิรูปการเงินเพ่ือการศึกษา (7) การปฏิรูป
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา และ (8) กฎหมายทางดา้นการศึกษา ทั้งน้ีหวัใจสาํคญัของการปฏิรูปรอบ 2 
รัฐบาลให้ความสาํคญัเป็นพิเศษในเร่ือง คุณภาพ การมีส่วนร่วม และโอกาสทางการศึกษา โดยได้
ขยายความในทั้ง 3 ประเดน็ ดงัน้ี (ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์การศึกษา, 2552) 
  ประเดน็ท่ี 1 เร่ือง โอกาสทางการศึกษา  รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
เพ่ือต้องการเพ่ิมโอกาส ขยายโอกาสให้กบัคนไทยทุกคนมีสิทธิตามนโยบายรัฐบาล หรือตาม
รัฐธรรมนูญ ไดมี้โอกาสเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ นอกจากนั้นยงัขยายโอกาสในเร่ือง กองทุน
กูย้มืเพ่ือการศึกษาใหก้บัทุกคนท่ีอยูใ่นข่ายไดมี้โอกาสใชสิ้ทธ์ิมากท่ีสุด 
  ประเด็นท่ี 2 เร่ือง การมีส่วนร่วม โดยการให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม 
โดยเฉพาะภาคเอกชน องคก์รทอ้งถ่ิน และภาคสงัคม 
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  ประเด็นท่ี 3 เร่ือง คุณภาพการศึกษา รัฐบาลไดมุ่้งเน้นเร่ืองคุณภาพ
การศึกษาเป็นพิเศษและเน้นหลายเร่ือง โดยเน้นคุณภาพครูเป็นพิเศษ เพราะเป็นปัจจยัสําคญัท่ี
นาํไปสู่คุณภาพผูเ้รียน และเป้าหมายของการเรียนตอ้งนาํไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีใหผู้เ้รียนมีความรู้คือ เก่ง 
มีคุณธรรม จริยธรรม และตอ้งมีความภาคภูมิใจในรากเหงา้ของความเป็นไทย โดยนโยบายในการ
พฒันาคุณภาพครูมี 4 ประเดน็ คือ (1) จดัตั้งสถาบนัฯ กาํหนดมาตรฐานการผลิตและพฒันาคุณภาพ
ครูและบุคลกรทางการศึกษา (2) ของขวญัและกาํลงัใจครู รัฐบาลจดัตั้งกองทุนพฒันาคุณภาพชีวิต
ครู (3) โครงการคืนครูให้นักเรียน และ (4) การพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยการจดัตั้ ง
สถาบนัเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

กล่าวโดยสรุป นโยบายของรัฐบาลดา้นการศึกษาทั้งหมดมี 8 ดา้น คือ การ 
ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การพฒันาครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการ
ศึกษา การให้โอกาสทางการศึกษา ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงระบบการบริหารจดัการกองทุนให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา 
การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และการเร่งรัดการลงทุนดา้นการศึกษา ซ่ึงนโยบายมี
ความสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษารอบท่ีสองท่ีมีขอ้สรุปในประเด็นการปฏิรูปคือ การให้
โอกาส การมีส่วนร่วมและการเนน้เร่ืองคุณภาพการศึกษา 

2.1.2 ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎกีารจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
  การจดัการศึกษาในปัจจุบนันอกจากการวิเคราะห์ประเดน็ กระแสโลกาภิวตัน ์ 

ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ประชากร การสาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) แลว้ จาํเป็นอยา่งยิ่ง
จะตอ้งนาํปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจดัการศึกษา ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัหางเสือเรือท่ีกาํหนด
จุดมุ่งหมายและเป็นหลกัพ้ืนฐานสาํคญัของการจดัการศึกษา ซ่ึงแยกประเดน็ดงัน้ี 

(1) ความหมายของปรัชญาการศึกษา โดยคาํว่า ปรัชญาการศึกษา เป็นการ 
เช่ือมโยงความหมายของ ปรัชญา กบั การศึกษา เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงปรัชญาในเชิงการศึกษาจะหมายถึง 
ปรัชญาบริสุทธ์ิหรือปรัชญาทัว่ไป (General Philosophy) เป็นเร่ืองท่ีสืบคน้หาความจริง ความรู้และ
ความถูกตอ้งของสรรพส่ิงต่างๆ ในโลกและจกัรวาล แลว้นาํมาอธิบายอยา่งเป็นระบบ (อุดม  บวัศรี, 
2521)ส่วนการศึกษาในภาพรวม มีความตามแนวคิดของนกัปรัชญาสรุปเป็น 2 ประเดน็ คือ ประเดน็
ท่ีหน่ึง การศึกษา หมายถึง การกระทาํ การปฏิบติั และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย ์
อาทิ ความรู้สึก จิตใจ ร่างกาย บุคลิกลกัษณะ ทศันคติ ความสามารถ และอ่ืนๆ การศึกษาในลกัษณะ
น้ี ถูกกาํหนดดว้ยปัจจยัต่างๆ ของสังคม อาทิ ศาสนา การปกครอง สภาพแวดลอ้ม สังคม ประเพณี 
เป็นตน้ การศึกษาในแง่ท่ีเป็นประสบการณ์ของชีวิต นบัไดว้่าเป็นการศึกษาท่ีไม่มีวนัส้ินสุด เป็น
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เร่ืองท่ีกระทาํต่อเน่ืองไปโดยตลอดและมีการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมได ้การศึกษาจึงมิ
ไดม้าจากการเรียนในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว อาจไดม้าจาก การอ่านหนังสือ การเล่น การ
ท่องเท่ียว การทํางาน  การสนทนา การดูโทรทัศน์ เป็นต้น  ประเด็นท่ีสอง การศึกษา เป็น
กระบวนการถ่ายทอดมรดกทางสังคม ไดแ้ก่ ความรู้ ความชาํนาญ วฒันธรรม ค่านิยม ศิลปะและ
ความงาม จากสมยัหน่ึงไปสู่สมัยต่อมา โดยผ่านสถาบันทางสังคม ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั หรือสถาบนัต่างๆ โดยมีเจตนาท่ีจะหล่อหลอมสมาชิกของสังคมให้เป็นไปในทางท่ี
สังคมเป็นว่าถูกตอ้ง ดีงาม ฉะนั้น ในแง่น้ี การศึกษาจึงเป็นเหมือนภารกิจของสังคมท่ีจะป้ันให้
เยาวชนเป็นไปตามมโนภาพของสงัคม (อุรวดี  รุจิเกียรติกาํจร, 2535)  

ปรัชญามีความหมายและคาํจาํกดัความท่ีแตกต่างกนัมากมายท่ีเกิดข้ึนตาม 
หลกัคิดของแต่ละบุคคลท่ียึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติัหรือการดาํรงชีวิต โดยเฉพาะปรัชญา
เก่ียวกบัการศึกษาซ่ึงมีความคิดริเร่ิมข้ึนในศตวรรษท่ี 18 จากการเขียนงานของ จอห์น ลอกค ์เร่ือง 
ความคิดบางประการเก่ียวกบัการศึกษา (same thoughts concerning education)ซ่ึงมีลกัษณะสาํคญั 3 
ประการ คือ (1) ความมีอิสระ (freedom of main) คือ รู้จกัคิดไตร่ตรองหาเหตุผลของตนเองได ้ไม่
ผกูพนัอยู่กบัอาํนาจลึกลบัภายนอก นัน่คือ ไม่เช่ือผีสางนางไม ้เทวดา ปู่เจา้ พระอินทร์ พระพรหม 
ไม่เช่ือดวงชะตา แต่ให้เช่ือความคิด เหตุผลของตน (2) ความนับถือความเป็นระเบียบและความ
ประพฤติท่ีดี (respect for order and good behavior) นัน่คือ มีคุณธรรม กลา้หาญ ไม่ข่มเหงผูอ่้อนแอ 
เป็นสุภาพบุรุษ และ (3) ใหมี้ความเช่ือมัน่ในตวัมนุษยชาติและธรรมชาติ (confidence in man and 
nature) ความคิดประการน้ี มุ่งไปสู่คุณธรรมและศีลธรรม (morality) โดยอาศยัความประพฤติอนั
แท้จริงของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ช่วยให้เกิดระเบียบข้ึนในสังคมโดยอาศยัสภาพของสังคมท่ี
แทจ้ริงมาปรับปรุงและสร้างระเบียบปฏิบติัใหม้นุษยส์ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข นบัเป็นการ
สร้างความคิดทางคุณธรรม (values) ใหเ้กิดข้ึนแก่สงัคมได ้(วิรุณ  ตั้งเจริญ, 2549)  

ความคิดเชิงปรัชญาการศึกษาเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงท่ีจริงจงัสู่การปฏิบติั 
ในต้นศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงจะเรียกการดาํเนินตามปรัชญาน้ีว่า การศึกษาก้าวหน้า (Progressive 
education) หรือ การศึกษาสมยัใหม่ (Modern education) นอกจากน้ียงัให้การศึกษาท่ีมุ่งปรับปรุง
การดาํเนินชีวิตใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงท่ีเรียกว่า (Life adjustment education) โดยนกัปรัชญา
ท่ีมีช่ือเสียงมากและไดน้าํแนวปรัชญามาใช้ในหลายประเทศรวมทั้ งประเทศไทยคือ จอห์น ดุย 
(John Dewey) ซ่ึงกล่าวถึงปรัชญาทางการศึกษาว่า “การศึกษาเป็นขบวนการในการสร้างบุคคลโดย
อาศยัประสบการณ์อนัจะช่วยให้เกิดคุณค่าทางสังคม ดว้ยวิธีการสร้างสมรรถภาพของแต่ละบุคคล
ใหเ้พ่ิมข้ึน” (สุดใจ  เหล่าสุนทร อา้งใน วิรุณ  ตั้งเจริญ,  2549) จากปรัชญาดงักล่าว ไดมี้การแยกคาํ
เพ่ือขยายความ คือ ขบวนการ (process) ประสบการณ์ (experience) คุณค่า (value) และ สมรรถภาพ 
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(efficiency) และสรุปเป็นปรัชญาทางการศึกษาท่ีสาํคญั ดงัน้ี (1) การศึกษาเป็นการหดัใหผู้เ้รียนรู้จกั
ดาํเนินชีวิต ตามความเป็นจริงของสภาพแวดลอ้ม และใหผู้เ้รียนรู้จกัทาํส่ิงแวดลอ้มมีสภาพดีข้ึนตาม
ความสามารถของตน (2) การศึกษาจะช่วยสร้างใหค้นในชุมนุมชนเป็นประชาธิปไตย (3) การศึกษา
ถือตวับุคคลเป็นสาํคญั มิใช่ถือความรู้เป็นสาํคญั (4) การศึกษาแผนใหม่ คือ การสอนนั้นเป็นการ
สร้างสถานการณ์ในทางการศึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียน และ (5) การศึกษาเป็นการสร้างความสามารถในการ
ใชปั้ญญาหรือการใชปั้ญญาอยา่งอิสระ 

สาํหรับปรัชญาของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นการศึกษาในระดบัท่ี 
สูงกว่าการศึกษาในโรงเรียน (higher education) นั้น จอห์น นิวแมน (John Newman) แห่งมหาวิทยาลยั
ออกซฟอร์ด ไดน้าํเสนอแนวคิดอุดมการณ์ของการอุดมศึกษา โดยใชค้าํว่า “knowledge for its own 
sake” ความรู้คือเป้าหมายบั้นปลายอยู่ท่ีภูมิปัญญา เป็นการศึกษาท่ีสามารถมองเห็นความสัมพนัธ์
ของสรรพส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า “liberal education”  ดงันั้นการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจึงไม่ใช่การศึกษา
เฉพาะทาง หรือให้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาท่ีมีเป้าหมายอยูท่ี่การยกระดบั
จิตใจ สติปัญญา และบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบัการเป็นนกัปราชญท่ี์ดี พร้อมทั้งสร้างเสริมมารยาท 
ความคิด และดุลยพินิจในการแกปั้ญหาของสังคม เหล่าน้ีถือเป็นความทา้ทายและความรับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ตอ้งกาํหนดทิศทางและภารกิจของ
อุดมศึกษาในยคุปัจจุบนั (วิชยั   ตนัศิริ, 2549) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของป๋วย  อ้ึงภากรณ์ ท่ีกล่าวว่า 
การอุดมศึกษา  หมายความว่าการเรียนชั้นสูงสุด การอาํนวยงานอุดมศึกษาจึงเป็นการประสิทธ์ิ
ประสาทศิลปวิทยาชั้นยอดของประเทศ ศิลปวิทยาเป็นรากฐานท่ีความสาํคญัในการดาํเนินชีวิตของ
มนุษยแ์ละของสังคม (ปกป้อง จนัวิทย,์ 2545) 

ตามทศันะของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ปยตุ ปยตุโต) ไดก้ล่าวถึงการศึกษา 
ระดบัมหาวิทยาลยัหรือการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีเป้าหมายสาํคญักคื็อการสร้างคนใหเ้ป็นบณัฑิต 
เป็นผูมี้ความพร้อมท่ีจะนาํเอาเคร่ืองมือไปใชเ้พ่ือสนองความตอ้งการท่ีดี สร้างสรรคน์าํความสุขได้
สมปรารถนา โดยสรุปวา่ “การศึกษาระดบัอุดมศึกษาคือการสร้างคนใหบ้ณัฑิต”  ดงันั้นความสาํคญั
ของมหาวิทยาลยัตอ้งพยายามทาํใหไ้ดต้ามบทบาทหนา้ท่ีการอุดมศึกษาใน 2 ประการ คือ (1) สร้าง
บณัฑิต (2) สร้างเคร่ืองมือใหบ้ณัฑิตท่ีจะไปทาํการท่ีดีงาม (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2552) 

ประเวศ  วะสี และคณะ (2547) กล่าวถึงการอุดมศึกษาเพ่ือความเป็นไทว่า  
การศึกษาตอ้งเอาชีวิตเป็นตวัตั้งไม่ใช่เอาวิชาเป็นตวัตั้งซ่ึงตามหลกัการทางศาสนาท่ีลว้นถือว่า “ชีวิต
คือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต” เพราะฉะนั้นการศึกษาตอ้งเก่ียวขอ้งกบัชีวิต การศึกษาตอ้งทาํให้
ชีวิตดีข้ึน ระบบการศึกษาควรเป็นสมองของสงัคม ซ่ึงสมองตอ้งทาํหนา้ท่ีทางปัญญา 4 อยา่ง คือ (1) 
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การอุดมศึกษาต้องสามารถรับรู้ความจริง ถา้รับรู้เอาความไม่จริง เราก็จะไม่มีปัญญาไม่เขา้ใจ
เร่ืองราวอนันั้น (2) เม่ือรับรู้ความจริงแลว้ตอ้งสามารถนาํมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นปัญญาท่ี
สูงข้ึนกว่าเท่าท่ีปรากฏรับรู้ (3) การนาํไปใชป้ระโยชน์ คือใชอ้ย่างไร เช่ือมโยงอย่างไร ดดัแปลง
อยา่งไร สงัเคราะห์ใหม่อยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัการใช ้และ (4) เม่ือนาํไปใชแ้ลว้ตอ้งประเมินดว้ยว่า
ไดผ้ลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เพราะอะไร แลว้นาํตวัท่ีประเมินกลบัมาใชอี้ก ซ่ึงทาํให้เกิดเป็น
ปัญญาท่ีสูงข้ึนอีก 

อดุลย ์วิริยเวชากลุ (2541) ซ่ึงไดน้าํเสนอปรัชญาการอุดมศึกษาไทยวา่  
มหาวิทยาลยั/สถาบนัอุดมศึกษาไทย ควรมีปรัชญาการอุดมศึกษาไทยในภาพรวม เป็นเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์แนวทางในการบริหารจดัการและการดาํเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลยั เพ่ือมุ่ง
ผลิตบณัฑิตทุกระดบั โดยมีเน้ือหาครอบคลุมบทบญัญติั 7 ประการ ไดแ้ก่ (สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2552) 

(1)  ไดรั้บคุณวุฒิเป็นท่ียอมรับในระบบการอุดมศึกษาท่ีเป็นสากล มี 
ระบบของ สถานศึกษาในการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงกบัความ ตอ้งการและ
ความคาดหวงัของประเทศ ของผูป้ระกอบการ ท่ีมีความแตกต่าง และหลากหลาย  

(2)  มีคุณธรรม จริยธรรม อนัรวมถึงการรู้และเขา้ใจ การรักษา และ 
ประพฤติตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีของไทย  

(3)  มีวฒันธรรมและอารยะธรรมท่ีเป็นสากล อาทิ การรักษาระเบียบวินยั  
การให ้เกียรติผูอ่ื้น การตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความโอบออ้มอารี สามารถทาํงานไดท้ั้ง
เป็นผูน้าํและผูต้าม ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นตวัอยา่งอนัดีของสังคม และประจกัษใ์นคุณค่า
ของส่ิงเหล่าน้ีว่า เป็น สัญลกัษณ์ของผูพ้ฒันาและสร้างสรรค ์อนัเป็นฐานสาํคญัในการพฒันาสังคม 
และเศรษฐกิจของประเทศ  

(4)  มีความสนใจใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตรงกบัคุณลกัษณะของผูเ้รียนรู้ตลอด 
ชีวิต สามารถอภิปรายโตต้อบดว้ยเหตุผลท่ียอมรับได ้ รู้และเขา้ใจ รวมทั้งสามารถ วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ปัญหา หรือคาํถามเพ่ือใหไ้ดค้าํตอบท่ีมีเหตุผล  

(5)  เป็นตวัอยา่งของผูมี้ความรู้ในสังคมอารยะและเป็นส่วนสาํคญัของ 
สงัคมและ หน่วยงานเรียนรู้และนวตักรรม  

(6) มีความมุ่งมัน่และมีส่วนร่วมในสงัคมประชาธิปไตยอนัมี 
พระมหากษตัริย ์เป็นประมุข  

(7) มีส่วนร่วมดาํเนินกิจกรรมเชิงพาณิชยท่ี์มหาวิทยาลยั/ สถาบนัอุดมศึกษา 
ดาํเนินการ  
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  สําหรับปรัชญาการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา กาํหนดไวว้่า 
“บ่อเกิดแห่งปัญญา คือการพลศึกษาและกีฬาท่ีกวา้งไกล (Wisdom though Global Physical 
Education and Sports)” (สถาบนัการพลศึกษา, 2548ก) โดยอธิบาย ขยายความ ไดด้งัน้ี 

(1) ปัญญาและความสร้างสรรค ์(intelligence and creativity) หมายถึง  
ความมุ่งมัน่ในการผลิตบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีความเช่ือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เล็งเห็นความสําคญั
ของการพฒันาตนเองเพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี โดยสามารถคาดการณ์
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในสังคม และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์อนัเป็นแนวทางไปสู่
การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ  

(2) ความสามารถในการปฏิบติั (performance ability)  หมายถึง ความ 
มุ่งมั่นในทางผลิตบัณฑิตให้เป็นผูท่ี้สามารถนําความรู้และทักษะในด้านวิชาการ และวิชาชีพ
ทางดา้นทฤษฎีไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้มีความพร้อมในการเปิดรับความรู้ท่ีหลากหลาย โดยการ
เปิดใจกวา้งเพื่อรับรู้ในโลกไร้พรมแดน และนาํมาเป็นทกัษะในการดาํรงชีวิตอยา่งครบถว้นสมบูรณ์  

(3) ความมีจริยธรรม (ethics) หมายถึง ความมุ่งมัน่ในการผลิตบณัฑิตให ้
เป็นผูท่ี้มีนํ้ าใจนกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั อนัเป็นหนทางไปสู่สันติภาพของสังคม พร้อมทั้งรักษาไว้
ซ่ึงจรรยาบรรณในวิชาชีพไดอ้ยา่งมัน่คง โดยยดึถือความบริสุทธ์ิ ยติุธรรม เป็นหวัใจสาํคญัของการ
กีฬาอนัเป็นหลกัสําคญัของการพลศึกษา อีกทั้งตระหนักในการอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม เพ่ือ
ความสุขในการดาํเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 

จากการกล่าวถึงปรัชญาท่ีเก่ียวขอ้งการการศึกษาในเบ้ืองตน้ สามารถสรุป 
ไดว้่า ปรัชญาการศึกษา หมายถึง แนวความคิดเก่ียวกบัการศึกษา เพ่ือเป็นเคร่ืองนาํทางหรือเป็นหลกั
ยึดในการจัดการศึกษา นับตั้ งแต่การกาํหนดจุดหมาย หลกัสูตร การเรียนการสอน การกาํหนด
เป้าหมายทางการศึกษา ปัญหาของมนุษย ์ตลอดจนความตอ้งการทางสังคมอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษา สาํหรับปรัชญาการศึกษาอุดมศึกษา เป็นเร่ืองของการมุ่งสร้างผูเ้รียนใหเ้ป็นบณัฑิตซ่ึง
อุดมดว้ย จิตใจ ปัญญา วิชาชีพ วฒันธรรม จริยธรรม และธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม เป็นแหล่งแสวงหา
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ และแหล่งแสวงหาความจริงเก่ียวกบัชีวิตและสรรพส่ิงเพ่ือความงอก
งามของสังคมและมนุษยชาติ  

(2) สาํหรับทฤษฎีท่ีมีนกัปรัชญาและนกัวิทยาศาสตร์เห็นพอ้งกนัวา่ ทฤษฎี มี 
หนา้ท่ี 3 ประการ คือ การพรรณนา (description) การอธิบาย (explanation) และพยากรณ์ (prediction)     
ซ่ึงหนา้ท่ี ทั้ง 3 ประการน้ี มีความสาํคญัพอๆ กนั จนไม่สามารถบอกไดว้่าอะไรสาํคญักว่า สาํหรับ 
ความหมายของทฤษฎีการศึกษา ซ่ึง Dewey (1944 อา้งถึงใน อุรวดี  รุจิเกียรติกาํจร, 2535) ใหท้ศันะ
ว่า ปรัชญา คือ ทฤษฎีการศึกษาทัว่ไป นัน่คือ การศึกษาเป็นกระบวนการของการสร้างรูปแบบของ
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ปัญหาเบ้ืองตน้ ของมนุษยท่ี์จะตอ้งมีการพิสูจน์ การศึกษาเป็นเร่ืองของการทดลอง และการปฏิบติั 
โดยนาํแนวคิดทางปรัชญาซ่ึงเป็นเร่ืองของนามธรรม มาอธิบายให้เป็นรูปธรรมและสามารถนาํไป
ทดลองปฏิบติัได ้ส่วน ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2529) ระบุว่า เป็นคาํท่ีมีความหมายครอบคุลมไปถึง
การสืบเสาะและตั้งสมมุติฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา ประวติัศาสตร์ เพื่อนาํมาเป็นแนวทาง
ไปสู่การปฏิบติัทางการศึกษา และ อุรวดี  รุจิเกียรติกาํจร (2535) กล่าวว่า ทฤษฎีทางการศึกษา หมายถึง 
แนวคิดทางการศึกษาท่ีมีปรัชญาบริสุทธ์ิเป็นรากฐานของแนวคิด ดงันั้นสรุปไดว้่า ทฤษฎีทางการ
ศึกษา หมายถึง ระบบความคิดต่างๆ ทางดา้นการศึกษาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนทางปรัชญาและหลกั
วิทยาศาสตร์ สําหรับทฤษฎีทางการศึกษาท่ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอต่อไปน้ี เรียกว่าทฤษฎีการศึกษาร่วม
สมยั ซ่ึงเป็นแนวคิดทางการศึกษาท่ีนาํมาทดลองใชใ้นระยะเวลาเดียวกนัคือในช่วงศตวรรษท่ี 20 
โดยมีตน้กาํเนิดและปฏิบติัในอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีอิสรภาพ เสรีภาพในการแสดงออก ทฤษฎี
การศึกษาทั้ง 5 ทฤษฎี มีตน้กาํเนิดแนวคิดจากปรัชญาบริสุทธ์ิ ประกอบดว้ย (1) ทฤษฎีสารัตถนิยม 
(Essentialism) (2) ทฤษฎีนิรันตรนิยม (Perennialism) (3) ทฤษฎีพิพฒันาการนิยม (Progressiveism) 
(4) ทฤษฎีปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) และ (5) ทฤษฎีอตัถิภาวนิยม (Existentialism) 

(3) ทฤษฎีสารัตถนิยม (Essentialism) มีสาระแนวคิดท่ีมีความเช่ือความสนใจ 
ในส่ิงท่ีเป็นสาระทั้งหลายอนัเป็นแกนกลางหรือเป็นหวัใจของสังคม อาทิ ความรู้ ทศันคติ ค่านิยม
วฒันธรรมอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นมรดกสังคมท่ีไดรั้บการกลัน่กรองมาจากอดีต แนวคิดน้ีเร่ิมตน้ในปี ค.ศ.1930 
โดยนกัทฤษฎีสาํคญั ไดแ้ก่ William C. Bagley, Henry Morrison, Thomas Briggs, Isaac L. Kandel, 
Herman H. Horn และ Ross Finney ทั้งน้ี หลกัการศึกษาของสารัตถะนิยมดงัน้ี 

ก.  ในการจดัการศึกษา นกัปรัชญาการศึกษาแบบสารัตถะนิยม เนน้ถ่ายทอด 
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นหลกัเป็นแก่นของสงัคม ในดา้นความรู้กเ็ป็นความรู้ท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีเป็นหลกัใน
ดา้นทกัษะกมี็ทกัษะท่ีจาํเป็นในการแสวงหาความรู้ในการดาํรงชีวติ มีมาตรฐานท่ีสังคมยอมรับแลว้
ว่ามีความเหมาะสมและทรงคุณค่าท่ีสุด เน้ือหาสาระท่ีนาํมาบรรจุไวใ้นหลกัสูตรคือส่ิงท่ีเป็นหลกั
เหล่าน้ี ส่วนความมุ่งหมายคือ การถ่ายทอดส่ิงเหล่าน้ีให้แก่ผูเ้รียนและให้เกิดสัมฤทธิผลของการ
เรียนถึงระดบัของมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ความพยายามถ่ายทอดวฒันธรรมไปสู่
เยาวชนเพ่ือวฒันธรรมนั้นจะไดไ้ม่เส่ือมสูญไป 

ข.  หวัใจของขบวนการศึกษาคือ การรับหรือปฏิบติัตามระเบียบวินยัซ่ึงได ้
กาํหนดไวอ้ยา่งเขม้งวดกวดขนั ไม่ใช่เลือกเรียนอะไรง่ายๆ พอให้ผา่นพน้ตามอาํเภอใจจะเลือกแต่ท่ี
สนใจไปเสียทุกอยา่งไม่ได ้

ค.  ความเจริญกา้วหนา้หรือความคิดริเร่ิมในวงการศึกษา ควรจะเกิดจาก 
ความรับผดิชอบของครูมากกวา่ความหวงัท่ีจะไดรั้บจากผูเ้รียนโดยตรง กล่าวคือ ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บ 
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คาํแนะนาํ ไดรั้บการคุม้ครองจากผูใ้หญ่ เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพ (Potentialities) ของ
ตนออกไปไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ง.  ครูเป็นแม่พิมพท่ี์ทุกคนควรเคารพและยึดถือเป็นแบบอยา่ง ฉะนั้น ควร 
ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอบรมวิชาชีพมาดว้ยดี ครูจึงเป็นผูน้าํทางในการศึกษา แมว้่าเสรีภาพ อิสรภาพ
และประชาธิปไตยเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นท่ีผูเ้รียนควรรู้หลกัการอยา่งถ่องแท ้

จ.  ดา้นการสอนนั้นมุ่งใหผู้เ้รียนรับรู้และเขา้ใจ ดงันั้น ผูส้อนจะพยายาม 
ช้ีแจงและใหเ้หตุผลต่างๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนคลอ้ยตามและยอมรับหลกัการ ความคิด ค่านิยม ท่ีครูนาํมา
ให้เรียน จึงไม่เป็นการสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆ แต่เป็นการยอมรับส่ิงท่ีคนในสังคมเช่ือและเคย
ปฏิบติักนัมาก่อน 

ฉ.  รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนนั้น ยดึหลกัส่งเสริมให ้
ผูเ้รียนไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในความรู้อนัสูงสุดไดม้ากท่ีสุด เท่าท่ีผูเ้รียนจะทาํได ้วิธีเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมมากกคื็อ การรับรู้และการจาํ การจดัผูเ้รียนเขา้ชั้นยดึหลกัการจดัแบบเขม้งวด 

(4) ทฤษฎีนิรันตรนิยม (Perennialism) มีแนวความเช่ือท่ีวา่ ความจริงและ 
ความดีสูงสุดยอ่มไม่เปล่ียนแปลง หรือเป็นส่ิงท่ีเรียกว่า อมตะ นกัทฤษฎีท่ีสาํคญั คือ Robert M. 
Hutchins และ Morimor J. Adler โดยมีแนวคิดทางการศึกษาว่า ความรู้เป็นสัจจะ (truth) และสัจจะ
ไม่วา่จะอยูแ่ห่งหนใดจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป ดงันั้น การศึกษากค็วรจะเป็นสจัจะเหมือนกนั ไม่ว่าจะ
อยูแ่ห่งหนใด หลกัการของทฤษฎีมีความสาํคญักบัการศึกษาดงัน้ี 

ก.  จุดมุ่งหมายทางการศึกษาเป็นการสร้างคนใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์  
นอกจากนั้น ยงัเน้นว่าการศึกษาสําหรับทุกคนในโลกควรจะเป็นแบบอย่างเดียวกนั มีมาตรฐาน
เดียวกนั แมว้่าสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติของมนุษยจ์ะแตกต่างกนัก็ตาม แต่สาระและแก่นแท้
ของความเป็นคนควรจะเหมือนกนัโดยทัว่ไป 

ข.  หลกัสูตรควรจะเป็นหลกัสูตรสากลร่วมกนั นัน่คือ การศึกษา เป็นการ 
สอนท่ีใหค้วามรู้และความจริงท่ีควรจะเหมือนกนัทุกหนทุกแห่งและทุกส่วนของโลก ยิง่ไปกว่านั้น
หลกัสูตร สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีไดรั้บอิทธิพลแนวคิดจากเพลโตจะเนน้หนกัไปทาง
วิชา ศิลปะศาสตร์ อาทิ วรรณคดีภาษา ศิลปะ ส่วนกลุ่มท่ีไดรั้บอิทธิพลแนวคิดของอริสโตเติลและ
เซนต ์โทมธั อะโควนสั จะเนน้หนกัไปทางวิทยาศาสตร์ และคาํนวณ เป็นตน้ 

ค.  การจดัการเรียนการสอนเนน้หนกัไปทางพทุธิศึกษาและวิชาการ นัน่คือ  
เนน้การให้เหตุผลในการแสวงหาความรู้และรู้จกัควบคุมตนเอง ควบคุมกิเลสไปพร้อมๆ กนันัน่คือ
เนน้การมีระเบียบวินยัในการเรียนการสอน 
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ง.  แนวคิดเร่ืองโรงเรียนคือเป็นสถาบนัหน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือเตรียม 
ผูเ้รียนให้เผชิญกบัชีวิตจริงในสังคม สภาพแวดลอ้มและเน้ือหาท่ีนาํมาสอนลว้นถูกคดัเลือกมาแลว้
ว่าเป็นส่ิงท่ีดีงาม และเป็นมรดกท่ีดีงามทางสังคม เป็นส่ิงท่ีควรเรียนเพ่ือให้เกิดการพฒันาทาง
ปัญญา และความรู้ซ่ึงจะนาํไปสู่เป้าหมายหลกัคือ การเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เพราะกลุ่มนิรันตรนิยม 
เช่ือวา่คนท่ีมีปัญญาและมีความเป็นมนุษย ์ยอ่มออกไปเผชิญโลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    จ.  บทบาทครูเป็นเสมือนผูน้าํทางปัญญาให้กบัผูเ้รียน ครูจะช่วยคอย
แนะนาํในเร่ืองของวิชาการและแหล่งวิชาการ เม่ือผูเ้รียนทาํงานไม่ไดห้รือทาํผิด ครูก็จะไม่ด่วน
ลงโทษ แต่จะพยายามใช้ปัญญาในการแกปั้ญหาทั้ งน้ีเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ครูอาจจะให้
ผูเ้รียนหาเหตุผลดว้ยตนเองว่าทาํไม เพราะอะไร เม่ือพบปัญหาแลว้จึงจะให้คาํแนะนาํและยัว่ยุให้
ผูเ้รียนทาํหลายๆ วิธี แมอ้าจจะตอ้งใชเ้วลามาก แต่ถา้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เกิดปัญญาดว้ยตนเอง ครูก็
ถือวา่พอใจ 

(5) ทฤษฎีพิพฒันาการนิยม (Progressiveism) มีความเช่ือวา่ “…A Liberal  
Road to Culture…” หมายถึง หนทางแห่งอิสรภาพและเสรีภาพท่ีจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรม และสังคมใหเ้หมาะสมกบักาลสมยั มีนกัทฤษฎีท่ีสาํคญัคือ Francis W. Parker, William 
Kilpatrick, John L. Childs, George Counts V.T. Thayer และ Boyd H. Boyd ซ่ึงนกัทฤษฎีกลุ่มน้ีได้
นาํแนวคิดของ John Dewey จากหนงัสือท่ีเขาเขียนเร่ือง “Schools of Tomorrow” มาใชแ้ละ
ปรับปรุงกบัการศึกษา แนวคิดการจดัการศึกษาของนกัทฤษฎีกลุ่มน้ีในระยะแรกไดรั้บการต่อตา้น
จากแนวคิดของการศึกษาแบบเก่าท่ีเนน้ระเบียบวินยัและการเรียนท่ีเขม้งวดกวดขนั หลกัการของ
ทฤษฎีมีความสาํคญักบัการศึกษาดงัน้ี 

ก.  จุดมุ่งหมายการศึกษานั้นเนน้เร่ืองการศึกษาคือ ชีวิต นัน่คือ มนุษย ์
จะตอ้งใฝ่หาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอและเหมาะสมกบัสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มไปจน
ตลอดชีวิต การไม่ยอมรับรู้วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของสังคม อาจทาํให้การมีชีวิตประสบ
ความยากลาํบาก และมีปัญหาได ้หากมองเร่ืองการจดัการศึกษา ควรจะมีลกัษณะท่ีเหมือนกบัชีวิต
จริงๆ ของมนุษยใ์นสังคม ฉะนั้น ส่ิงท่ีนาํมาให้เรียนควรคาํนึงถึงประโยชน์ต่อชีวิตประจาํวนัและ
สังคมให้มากท่ีสุด นอกจากน้ีการศึกษาควรส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและส่งเสริมให้ผูเ้รียน
รู้จกัตนเอง รู้จกัสงัคม และรู้จกัปรับตวัเขา้กบัสงัคมและรู้จกัแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูไ่ด ้

ข.  หลกัสูตรมีการกาํหนดใหมี้ความยดืหยุน่และปรับเปล่ียนได ้เพื่อให ้
เหมาะสมกบัยคุสมยัและกาลเวลา ลกัษณะของหลกัสูตรเป็น Child-Centered-Curriculum หมายถึง 
หลกัสูตรท่ีคาํนึงถึงความสนใจ ความถนัด และความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหัวใจสําคญั โดย
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หลกัสูตรท่ีดีนั้น ตอ้งสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความเจริญ (growth) ดา้นปัญญาและการปรับตวั
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มดว้ย 

ค.  การจดัการเรียนการสอนควรเป็นวิธีเรียนแบบแกปั้ญหา (problem- 
solving) มากกว่าการเรียนแบบท่องจาํเน้ือหาสาระ (subject matter) นัน่คือ ทาํใหผู้เ้รียนสงสยัอยากรู้
อยากเห็นในส่ิงท่ีครูนาํเสนอ ซ่ึงครูอาจนาํเสนอโดยการตั้งปัญหาถาม (problem approach) แลว้แนะ
วิธีให้ผูเ้รียนแสวงหาคาํตอบดว้ยตนเอง หรือวิธีการสอนแบบโครงงานก็เป็นวิธีหน่ึงท่ีฝึกผูเ้รียน
แก้ปัญหาและได้ประสบการณ์ตรง นอกจากน้ี กลุ่มพิพฒันาการนิยมเช่ือว่า ความรู้เป็นเพียง
เคร่ืองมือในการจดัหาประสบการณ์เพ่ือช่วยใหเ้รารู้และแกปั้ญหาชีวิตของเราดว้ย เพราะฉะนั้นเรา
ไม่จาํเป็นจะต้องไปจดจาํเคร่ืองมือเหล่านั้ น เพียงแต่ให้รู้วิธีท่ีจะใช้เคร่ืองมือเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประสบการณ์กเ็พียงพอแลว้ ความรู้จะมีความสาํคญัต่อเม่ือเราสามารถนาํมนัมาใชไ้ด ้

ง.  โรงเรียนจะมีบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเองทั้งครู ผูเ้รียนและ 
ผูป้กครอง พร้อมทั้งมีรับอิสระในการกระทาํและการตดัสินใจการร่วม และสร้างกิจกรรม การจดั
กิจกรรมจะคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัผูเ้รียน นอกจากนั้น โรงเรียนจาํเป็นตอ้งเน้นการปกครอง
แบบประชาธิปไตย เพราะเห็นว่า วิถีทางแห่งประชาธิปไตยเท่านั้น ท่ีจะทาํใหค้นมีบุคลิกภาพท่ีเสรี 

จ.  บทบาทของครูคือ การเป็นผูแ้นะนาํในฐานะท่ีเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ 
มากกว่า รวมทั้งจะตอ้งมีความสามารถในการจดัฉากเสมือนหน่ึงใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ ดว้ยตวั
เขาเอง แลว้ผูเ้รียนจะเกิดความภูมิใจมาก ถึงแมท้ฤษฎีน้ีจะให้อิสระในการกระทาํและตดัสินใจแก่
ผูเ้รียน แต่ครูก็ยงัมีอิทธิพลแฝงในการเลือกส่ิงต่างๆ ของผูเ้รียนเสมอๆ มิใช่ว่าจะปล่อยให้ผูเ้รียน
เลือกเอง คิดเองโดยไร้ทิศทางอยา่งท่ีบางกลุ่มเขา้ใจกนั 

(6) ทฤษฎีปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) เป็นทฤษฎีการศึกษาท่ีมุ่งสร้าง 
ข้ึนมาเพื่อเปล่ียนแปลงและปฏิรูปสังคม ไปสู่สังคมใหม่ท่ีเป็นประชาธิปไตย มีความทดัเทียมกนั
ของบุคคลในสังคม และเป็นสังคมท่ีมาจากประชาชนโดยแทจ้ริง มิใช่สังคมของชนกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง ผูมี้ช่ือเสียงและเสนอแนวคิดปรัชญาและการจดัการศึกษาเพ่ือปรับปรุงสังคมไปสู่สังคม “ยโูท
เปีย (Utopia)” ไดเ้ป็นรูปธรรมชดัเจนข้ึนคือ Theodore Brameld  โดยคาํว่า ยูโทเปียคือ การอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข อยา่งสงบ ถอ้ยทีถอ้ยอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีความยติุธรรม และความเสมอภาค 
ทดัเทียมกนั ไม่วา่จะรวยหรือจน หลกัการของทฤษฎีมีความสาํคญักบัการจดัการศึกษาดงัน้ี 

ก.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือชีวิตและสังคม  
(Education is for social-self realization) นัน่คือ การจดัการศึกษามิไดมุ่้งเนน้ใหผู้เ้รียนแต่ละคนมี
ความรู้เป็นเลิศ แต่เนน้ใหผู้เ้รียนมีสาํนึกท่ีถูกตอ้งเพ่ือสังคมและส่วนรวมเป็นอนัดบัแรก ผูเ้รียนควร
ไดรู้้และเขา้ใจสงัคมท่ีตนอาศยัไดท้าํกิจกรรมท่ีมีประโยชนแ์ละเก้ือกลูต่อชุมชน เพื่อสร้างสรรคแ์ละ
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พฒันาใหดี้ข้ึน อาทิ การศึกษาจะตอ้งช่วยแกปั้ญหาของสังคม การศึกษาจะตอ้งมุ่งสร้างระเบียบใหม่
ของสังคม การศึกษามุ่งสร้างประชาธิปไตยท่ีแท้จริงแก่ชุมชน การศึกษาเพ่ือให้ผูเ้ รียนเห็น
ความสาํคญัของสังคมควบคู่กนัไปกบัตนเอง เป็นตน้ 

ข.  หลกัสูตรจะเนน้ใหค้วามสาํคญักบัมนุษยชาติ อาทิ วิชาในหมวด 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สอนวิชาต่างๆ เนน้สังคมเป็นหลกั นัน่คือ ใหผู้เ้รียนเขา้ใจสภาพของ
ชุมชนและชุมชน ให้ผูเ้รียนมองเห็นปัญหาของสังคมและแนวทางแกไ้ข ให้ผูเ้รียนมีสาํนึกของการ
พฒันาและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม เป็นตน้ ในการศึกษาระดบัสูงข้ึน หลกัสูตรตอ้ง
เนน้การวิจยัโดยเฉพาะการวิจยัทางสังคมศาสตร์ท่ีจะช่วยแกปั้ญหาของสังคมให้อยูร่่วมกนัไดโ้ดย
สนัติ 

 ค.  การเรียนการสอนโดย ร่วมคิดร่วมทาํ เป็นกลุ่มมากกว่าการส่งเสริม 
พฒันาการและความสามารถเป็นรายบุคคล เพราะการเป็นกลุ่มจะช่วยให้ผูเ้รียนท่ีจะอยูร่่วมกนัใน
สงัคมไดอ้ยา่งราบร่ืน ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอารัดเอาเปรียบ และท่ีสาํคญัเป็นผูรู้้จกัประนีประนอมซ่ึงกนั
และกนั นอกจากการเรียนในห้องแลว้ ยงัเน้นให้ผูเ้รียนฝึกงานหรือทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชน เพ่ือ
พฒันาและบาํเพญ็ประโยชน์กบัชุมชนของตน เสมือนว่าชุมชนเป็นห้องทดลองของสังคมในการ
เรียนรู้เลยทีเดียว 

ง.  โรงเรียนควรส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัของผูเ้รียนมากกว่าการแข่งขนั  
ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเรียนและการแกปั้ญหาต่างๆ ของสังคม นัน่คือ โรงเรียนจะตอ้งเป็น
สถาบนัหน่ึงของชุมชน กิจกรรมเน้ือหาการเรียนการสอนและนโยบายของโรงเรียนจะสอดคลอ้ง
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสงัคม 

จ.  บทบาทครู จะตอ้งเป็นมากกว่าครู นัน่คือ เป็นนกัพฒันา นกับุกเบิก  
และนักแกปั้ญหา ครูท่ีฉลาดและเก่งตอ้งมีความสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้สาระอยู่เสมอ 
ฉะนั้นคุณสมบติัของครู จึงควรเป็นผูส้นใจใฝ่รู้และหาความรู้อยูเ่สมอ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
สังคมของตน ในขณะเดียวกนั ครูตอ้งมีทกัษะในการสาธิต การวางแผน การรวบรวมขอ้มูล สรุป
และวิเคราะห์ปัญหาของสังคมออกมาให้ผูเ้รียนเขา้ใจชดัเจน เพ่ือผูเ้รียนจะเกิดแนวความคิดในการ
พฒันาและสร้างสรรคส์งัคมของตนเองต่อไป ลกัษณะเด่นของครูอีกประการหน่ึงคือ มีความเป็นนกั
ประชาธิปไตย กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํควรไดรั้บความเห็นชอบจากกลุ่มเสียก่อน และควรมีการ
วางแผนและคิดร่วมกัน ครูต้องไม่ทะนงตนว่าเป็นผูรู้้และเก่งอยู่ผู ้เดียว ครูท่ีดีต้องพยายาม
ประคบัประคอง แนะนาํ สนับสนุน ให้ผูเ้รียนเก่งทดัเทียมกนั มีทศันะกวา้งไกล มีหลกัในการ
ทาํงาน เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของสงัคมท่ีตนอาศยัดว้ย 
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(7) ทฤษฎีอตัถิภาวนิยม (Existentialism) ทศันะทางดา้นปรัชญาของทฤษฎีน้ี  
ให้ความสําคัญกับ การมีอยู่ (existence) ของมนุษย์ โดยเฉพาะลักษณะความเป็นปัจเจกชน 
(individual existing) มากกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม เพราะเช่ือว่า มนุษยเ์กิดมาบนโลก
พร้อมกบัความว่างเปล่าไม่มีสาระ (essence) ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของมนุษยท่ี์จะตอ้งพยายามคน้หา
ตนเองและเลือกสร้างลกัษณะของตนเองตามท่ีตนอยากจะเป็น นั่นคือ การศึกษาจะตอ้งสอนให้
มนุษยย์ดึตวัเองเป็นหลกั (human subjectivity) ในการปฏิบติัในสังคม ผูก้าํเนิดแนวคิดน้ี คือ โซเรน 
คีร์เคกอร์ด ชาวเดนมาร์ก และผูส้นับสนุนให้แนวคิดน้ีแพร่หลายมากยิ่งข้ึน ได้แก่ นิชเช่ย ์ชาว
เยอรมนั หลกัการของทฤษฎีมีความสาํคญักบัการจดัการศึกษาดงัน้ี 

ก.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาของอตัถิภาวนิยม ไดแ้ก่ (1) มุ่งใหผู้เ้รียน 
คน้พบและรู้จกัตนเอง (self-discovery) โดยการทบทวน การพิจารณา ใคร่ครวญและตรวจสอบ
ตนเองอยู่เสมอๆ เพื่อให้เกิดสํานึกท่ีถูกตอ้ง การศึกษาจึงควรอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนรู้ศกัยภาพ
ของตนเอง และสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (2) มุ่งใหผู้เ้รียนมีวินยั (self-discipline) คือ 
รู้จกัยอมรับและรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเลือก เนน้วิจยัท่ีมาจากตนเอง สาํนึกรู้ไดด้ว้ยตนเอง มากกว่า 
อาศยัวินัยท่ีมาจากภายนอก อาทิ กฎระเบียบของโรงเรียน กฎของครู เป็นตน้ (3) มุ่งให้ผูเ้รียนมี
ความเป็นตวัของตวัเอง เสรีภาพในการเลือก (free-choice) มนุษยย์่อมเป็นผูเ้ลือกแนวทางของตน 
กาํหนดแนวทางของตนและโชคชะตาของตนดว้ยตวัเอง และ (4) มุ่งให้ผูเ้รียนกลา้เผชิญกบัความ
เป็นจริงของชีวิตอยา่งกลา้หาญและมัน่คง 

ข.  หลกัสูตร ใหค้วามสาํคญักบัทุกวิชาเสมอกนั ถา้ผูเ้รียนเห็นว่า วิชาเรียน 
ใดเหมาะกบัตน ทาํให้ตนเขา้ใจโลกเขา้ใจสังคม และเขา้ใจตนเอง ย่อมถือว่าวิชานั้นเหมาะสมและ
สาํคญัสําหรับเขา ยิ่งกว่านั้นจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรคือ ให้ผูเ้รียนมีความรู้เขา้ใจโลก เขา้ใจชีวิต 
และเข้าใจศกัยภาพของตนเอง มากกว่าเรียนเพ่ือท่องจาํเน้ือหาได้แม่นยาํหรือเรียนเพ่ือนําไป
สอบแข่งขนักบัผูอ่ื้น 

ค.  การเรียนการสอน เน่ืองจากจุดมุ่งหมายทางการศึกษาคือ การมุ่งให ้
ผู ้เ รียนรู้จักตนเองและรู้ศักยภาพของตนเอง  ดังนั้ น  วิธีท่ีใช้กับการเรียนการสอน จึงได้แก่
กระบวนการดงัน้ี (1) การสอนโดยใชวิ้ธี “I and Thou” นัน่คือ วิธีการถามตอบจนกวา่ผูเ้รียนจะเกิด 
สาํนึกรู้จากการไดใ้ชค้วามคิดในการตอบคาํถามแลว้ (2) การสอนโดยวิธีกระตุน้และเร้าใจผูเ้รียน 
เพ่ือให้เกิดความรู้สึกตวักระหายอยากรู้ อยากคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง (3) การสอนโดยเน้นการ
สร้างวินยัในตวัผูเ้รียน คือมุ่งใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากภายในไปสู่ภายนอก (learn from the inside-out) 
ซ่ึงเป็นวิธีท่ีแตกต่างจากการปลูกฝังอบรมท่ีใชใ้นโรงเรียนทัว่ไป คือ อบรมใหผู้เ้รียนปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ ของครู โรงเรียน และของสังคม ซ่ึงเป็นการขาดเสรีภาพและการแสดงออกของผูเ้รียน 



124 

คุณสมบติัท่ีไดม้าหรือติดตวัมา เพราะการจาํยอมอาจไม่ติดทนนานตลอดไปเหมือนกบัการกระทาํท่ี
เกิดจากสามญัสาํนึกของความถูกตอ้งจริงๆ 

ง.  บทบาทของครูจะทาํหนา้ท่ีในการกระตุน้ใหผู้เ้รียนรับผดิชอบต่อการ 
กระทาํต่างๆ ของตนเอง ใหเ้ขาคาํนึงถึงผลต่างๆ ท่ีจะตามมาจากการปฏิบติัของเขา และตอ้งยอมรับ
ว่าเป็นทางเลือกของตนเอง นอกจากนั้น ครูจะมีลกัษณะท่ีเป็นกนัเองกบัผูเ้รียน ร่วมคิดร่วมทาํ และ
ร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมๆกนักบัผูเ้รียน ครูเป็นได้ทั้ งผูส้อน ผูใ้ห้คาํแนะนาํ ท่ีปรึกษา และเพื่อน 
ดงันั้น ครูจึงเปรียบเสมือนเป็นกลัยาณมิตร 

จ.  โรงเรียนตอ้งมีหนา้ท่ี ดงัน้ี (1) เป็นสถานท่ีฝึกใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาส 
แสดงออกซ่ึงเสรีภาพและธรรมชาติของเขา และควรปรับสภาพให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน อาทิ สร้าง
บรรยากาศท่ีเหมาะสมและเก้ือกูลต่อการพฒันาความสามารถและความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน 
(2) ควรเน้นให้ผูเ้รียนเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีดี ถูกตอ้งตามหลกัของศีลธรรม จริยธรรม ดว้ยตนเอง 
โรงเรียนท่ีดีจะต้องมีความสามารถในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีโน้มเอียงไปในทิศทางพฒันา
จริยธรรมซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัผูเ้รียนในวนัขา้งหนา้ และ (3) โรงเรียนควรเป็นสถานท่ีสร้างคน
ให้เป็นตวัของตวัเอง รู้จกัพิจารณาตดัสินการกระทาํต่างๆ โดยใช้อิสระ (free choice) และใช้
ความสามารถ (ability) ดว้ยตนเอง 

ในเร่ืองการจดัการศึกษามี 4 ทฤษฎีการศึกษาท่ีเป็นท่ีนิยม โดย Beameld (1955  
อา้งถึงใน อุรวดี  รุจิเกียรติกาํจร, 2535) จดัเป็น 2 แนวความคิดดงัน้ี 

(1) กลุ่มอนุรักษนิ์ยม (Conservative) ซ่ึงไดแ้ก่ ทฤษฎีสารัตถะนิยม และ 
ทฤษฎีนิรันตรนิยม ทั้ง 2 ทฤษฎีมีแนวความคิดปรัชญาโน้มเอียงไปทางอนุรักษแ์ละธาํรงไวซ่ึ้ง
วฒันธรรมอนัดีงามในอดีต อาทิ ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม เป็นตน้ โดยฝ่ายแรก สารัตถะนิยม 
เน้นการถ่ายทอดมรดกของอนุชนไปสู่สังคมรุ่นหลงั ส่วนนิรันตรนิยม เน้นการธํารงคงไวซ่ึ้ง
ประเพณี แนวคิด แนวปฏิบติัในสมยักลาง 

เก่ียวกบัแนวคิดทางการศึกษา โดยเฉพาะในดา้นของหลกัสูตรเนน้ใหเ้รียน 
ในหมวดวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับจิต (mild) เสียเป็นส่วนใหญ่ อาทิ สารัตถนิยม เรียนวิชาวรรณคดี
ประวติัศาสตร์ ปรัชญา ส่วนนิรันตรัตนิยม เนน้ใหเ้รียนวิชาท่ีเป็นอมตะ เช่น Great Books เป็นตน้ 
ส่วนการเรียนการสอนและบทบาทของครูก็มีทั้ งเหมือนและแตกต่างกนัคนละลกัษณะ แต่ทั้ง 2 
ทฤษฎีกย็งัใชก้ารเรียนแบบเก่า (traditional teaching) เม่ือเทียบการเรียนการสอนของกลุ่มเสรีนิยม 

(2) กลุ่มเสรีนิยม (Liberal) ไดแ้ก่ ทฤษฎีพพิฒันาการนิยม และปฏิรูปนิยม ทั้ง  
2 ทฤษฎีมีแนวความคิดและพ้ืนฐานทางปรัชญาอนัเดียวกนัคือ ปฏิบติันิยม (Pragmatism) ฝ่ายเสรีนิยมน้ี
ให้อิสระแก่ผูเ้รียนมากกว่าฝ่ายแรก ผูเ้รียนมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
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ในเร่ืองการศึกษาไดม้าก โดยเฉพาะพิพฒันาการนิยม ให้ความสาํคญักบัผูเ้รียนแต่ละคนมาก ส่วน
ปฏิรูปนิยมใหค้วามสาํคญักบัสังคมและชุมชนท่ีอาศยั 

ในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน ฝ่ายเสรีนิยมมีวิธีเรียนแบบวิทยาศาสตร์  
(scientific method) และการเรียนส่วนใหญ่เป็นการแกปั้ญหา ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดแ้สดง
ความสามารถ ความรู้วิธีแกปั้ญหา ซ่ึงจะสามารถนาํทางน้ีไปใชก้บัชีวิตประจาํวนัได ้หมวดวิชาท่ี
เน้นหรือให้ความสําคญั ไดแ้ก่ หมวดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นหมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สมัพนัธ์กบัมนุษยโ์ดยตรง 

จะเห็นว่า แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาทั้ง 4 ทฤษฎี มีความคาบเก่ียว  
(overlapping) ซ่ึงกนัและกนั ดงัภาพท่ี 4 
 
                            Progressivism              Essentialism 
 
 
     Reconstructionism        Perennialism 
  

ภาพที ่4 ความคาบเก่ียวของทฤษฎีทางการศึกษา                    
            

ส่วนทฤษฎีการจดัการศึกษาอตัถิภาวนิยม ไม่มีปรากฏว่านาํไปใชเ้ตม็ 
รูปแบบมากนกั จะมีบา้ง อาทิ โรงเรียน Summer Hill ของ A.S.Neill ไดน้าํแนวคิดเร่ืองเสรีภาพไป
ใช้เป็นหลักในการจัดการศึกษา แต่ในเร่ืองของหลักสูตรก็มิได้ปล่อยให้ผูเ้รียนเลือกฟรี ตาม
อาํเภอใจ เพียงแต่ว่าผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความพร้อมและความสามารถของตวัเขาได้
มากกว่าทั้ง 4 ทฤษฎีท่ีกล่าวมา ทั้งน้ีเท่ากบัวา่ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดเ้ลือกกระทาํกิจกรรมไดห้ลากหลาย 
เพ่ือท่ีจะได้คน้พบตนเอง ซ่ึงวิถีกลุ่มอตัถิภาวนิยมน้ีเช่ือว่า จะทาํให้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ความจริงแลว้ ทฤษฎีอตัถิภาวนิยมมีประโยชน์ต่อมนุษยม์าก โดยเฉพาะในแง่ของความ
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ส่วนในเร่ืองของการศึกษา ทฤษฎีน้ีมีความเหมาะสมกบัระดบัอุดมศึกษาและ
ระดบัสูงกว่า เพราะผูท่ี้มีอายุมากจะผ่านประสบการณ์มากย่อมมีวิจารณญาณในการคิด ไตร่ตรอง
และทบทวนมากกว่าเดก็ ฉะนั้นจะเขา้ใจตวัเองไดดี้กว่าในขณะท่ีอายยุงันอ้ย 
    จากปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจดัการศึกษา และการจดักลุ่มแนวคิดของ
ทฤษฎี ท่ีมีความสาํคญักบัการประยกุตใ์นการจดัการศึกษา สรุปไดด้งัตารางท่ี 6 ดงัน้ี 
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ตารางที ่6  สรุป ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจดัการศึกษา 
 

    กลุ่มแนวคดิ/         
หลกัและ       ทฤษฎ ี
 การประยุกต์ 

กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มเสรีนิยม 

ทฤษฎ ี
สารัตถะนิยม 

ทฤษฎ ี
นิรันตรนิยม 

ทฤษฎ ี
พพิฒันาการนิยม 

ทฤษฎ ี
ปฎรูิปนิยม 

นักทฤษฎ ี William C. Bagley, 
Henry Morrison, 
Thomas Briggs, Isaac 
L. Kandel, Herman H. 
Horn และ Ross Finney 

Robert M. Hutchins 
และ Morimor J. Adler 

Francis W. Parker, 
William Kilpatrick, 
John L. Childs, George 
Counts V.T. Thayer 
และ Boyd H. Boyd 

Theodore Brameld   

แนวคดิทางปรัชญา ความเช่ือความสนใจ 
ในส่ิงท่ีเป็นสาระ
ทั้งหลายอนัเป็น
แกนกลางหรือเป็น
หวัใจของสงัคม อาทิ 
ความรู้ ทศันคติ ค่านิยม
วฒันธรรมอ่ืน  ๆ 

ความจริงและ 
ความดีสูงสุดยอ่มไม่
เปล่ียนแปลง หรือเป็น
ส่ิงท่ีเรียกวา่ อมตะ 

หนทางแห่งอิสรภาพ
และเสรีภาพท่ีจะ
นาํไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรม และสงัคม
ใหเ้หมาะสมกบักาล
สมยั 

การอยูร่่วมกนัอยา่ง
สนัติสุข อยา่งสงบ ถอ้ย
ทีถอ้ยอาศยัซ่ึงกนัและ
กนั มีความยติุธรรม 
และความเสมอภาค 
ทดัเทียมกนั ไม่วา่จะ
รวยหรือจน 

จุดมุ่งหมาย
การศึกษา 

การธาํรงไวซ่ึ้งแนวคิด 
แนวปฏิบติัท่ีเคยมี
มาแลว้ตั้งแต่ในอดีต 

การศึกษาเป็นการสร้าง
คนให้เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ 

การศึกษาคือ ชีวิต การศึกษาเป็นไปเพ่ือ
ชีวิตและสงัคม  
 

หลกัสูตร เนน้เน้ือหาวิชาเป็น
หลกัสาํคญัเป็น
ศูนยก์ลางและเป็น
หวัใจของการศึกษา 

เป็นหลกัสูตรสากล
ร่วมกนั 

มีความยดืหยุน่และ
ปรับเปล่ียนได ้

เนน้ใหค้วามสาํคญักบั
มนุษยชาติ 

การจัดการเรียนการ
สอน 

มุ่งใหผู้เ้รียนรับรู้และ
เขา้ใจ จากการถ่ายทอด
ของครูโดยตรง 

เนน้หนกัไปทางพทุธิ
ศึกษาและวิชาการ 

วิธีเรียนแบบแก้ปัญหา 
มากกว่าการเรียนแบบ
ท่องจาํเน้ือหาสาระ 

ร่วมคิดร่วมทาํเป็นกลุ่ม
มากกวา่การส่งเสริม
พฒันาการและความ 
สามารถเป็นรายบุคคล 

บทบาทของครู ครูเป็นแม่พิมพท่ี์ทุกคน
ควรเคารพและยดึถือ
เป็นแบบอยา่ง แบบ 

ครูเป็นเสมือนผูน้าํทาง
ปัญญาให้กบัผูเ้รียน 

ครูคือ การเป็นผูแ้นะนาํ
ในฐานะท่ีเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์มากกวา่ 

มีความสามารถกระตุน้
ใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้สาระ
อยูเ่สมอ 

สถานศึกษา เป็นสถาบนัท่ีใช้
สาํหรับฝึกฝน
สติปัญญาและปลูกฝัง
เร่ืองระเบียบวินยั 

เป็นสถาบันหน่ึงท่ีถูก
สร้างข้ึนเพ่ือเตรียม 
ผูเ้รียนให้เผชิญกบัชีวิต
จริงในสงัคม  

ส่งเสริมบรรยากาศท่ี
อบอุ่นและเป็นกันเอง
ทั้งครู ผูเ้รียนและ 
ผูป้กครอง 

ส่งเสริมการทาํงาน
ร่วมกนัของผูเ้รียน
มากกวา่การแข่งขนั 
และส่งเสริมประชาธิป-
ไตยในการเรียนและ
การแกปั้ญหาต่างๆ  
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2.1.3  วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าประสงค์ของสถาบันการจดัการศึกษา 
การกาํหนดทิศทางของสถาบนัทางการศึกษาจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีองคป์ระกอบ 

ของความเช่ือ ค่านิยม สมมติฐาน ปทัสถาน ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกําหนดทิศทาง 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ี  Bartol et al. (1998) เรียกว่า สภาวะ
แวดลอ้มภายใน (internals environments) ดงันั้น เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในประเดน็ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
และเป้าประสงค ์จึงนาํเสนอรายละเอียด ดงัน้ี 

1) วสัิยทศัน์ (vision) 
วิสยัทศันมี์ผูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี คนึง  สายแกว้ (2549) ระบุว่า  

วิสัยทศัน์เป็นภาพหรือส่ิงท่ีพึงปรารถนาในอนาคต สามารถให้ทิศทางกบัผูน้าํองค์การไปสู่การ
กาํหนดพนัธกิจท่ีมีความชดัเจน วิสัยทศันจึ์งเป็นทั้งกระบวนการและผลลพัธ์ ทาํใหเ้กิดวิธีการใหม่ๆ 
ในการแกปั้ญหาและส่ิงทา้ทายท่ีเกิดข้ึน วิสัยทศัน์เม่ือกาํหนดแลว้สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงได ้
ขอ้ความวิสัยทศัน์จะกาํหนดข้ึนให้ยาวหรือสั้นก็ได ้แต่ตอ้งทาํให้ทุกคนในหน่วยงานจดจาํไดง่้าย 
กระตุ้นให้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมท่ีจะปฏิบัติพันธกิจร่วมกันให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้ น ในส่วน       
เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2551) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ เปรียบไดก้บั ภาพแห่งความใฝ่ฝัน ความ
ต้องการในอนาคตท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นภาพท่ียิ่งใหญ่ตระการตา สะท้อน
ความคิดเชิงรุก และเช่ือมัน่ว่าภาพนั้นสามารถเป็นไปได ้จนส่งผลเป็นการลงแรงกระทาํอยา่งมุ่งมัน่
จนกว่าจะสาํเร็จ  Shamir et al. (1993 cited in Gill, 2006) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ คือ สัญลกัษณ์ของการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีการรวบรวมแนวคิดของสมาชิกในการกาํหนดทิศทางขององคก์ร โดยมีความหมาย
ท่ีเกิดข้ึนต่องานและแรงกระตุน้ใหก้บัสมาชิกในองคก์ร และ Gill (2006) กล่าวว่า วิสัยทศัน์มีความ
จาํเป็นต่อการบรรทดัฐานท่ีสร้างสรรค์ พนัธกิจ และบทบาทขององค์การ ซ่ึงประกอบกนัข้ึนใน
รูปแบบขององค์กรท่ีสนับสนุนไปสู่เป้าหมาย ดงันั้น วิสัยทศัน์ขององค์กรจึงเป็นอุดมการณ์เชิง
ความคิด (ideal) 
   สําหรับ ธนยศ  แสนสุขใจ (2551) ไดอ้ธิบายลกัษณะท่ีดีของวิสัยทศัน ์
ประกอบดว้ย (1) บอกถึงอนาคตท่ีตอ้งการ  (2) น่าสนใจ ต่ืนเตน้ ทา้ทาย เป็นส่ิงท่ีดีกว่าในปัจจุบนั
มากท่ีทุกคนยนิดีช่วยทาํ  (3) เป็นจริง ไม่เพอ้ฝัน เป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนจริง  (4) มีขอบเขตมุ่งเนน้
เฉพาะเร่ือง เช่น อาจจะมองในเร่ืองเก่ียวเน่ืองกบัคุณภาพ  (5) ยืดหยุ่นได ้สามารถปรับเปล่ียนได ้
เม่ือสถานการณ์ต่างๆเปล่ียนไป และ  (6) ง่ายต่อการส่ือสารไปยงักลุ่มต่างๆ ในต่างระดบัของ
องคก์าร สาํหรับ Strange & Mumford (2002 cited in Gill, 2006) ระบุวา่ วิสัยทศัน์ท่ีดีจะตอ้งประกอบ
ไปดว้ย 5 เป้าหมาย ไดแ้ก่ (1) มีการกาํหนดทิศทางท่ีเฉพาะเจาะจง มีเป้าหมายและส่ิงท่ีทา้ทายเฉพาะ 
(2) มีการสร้างแรงจูงใจร่วมกนั โดยการดาํเนินการขององค์กรและมองเห็นเป้าหมายในอนาคต          
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(3) สร้างความรู้สึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีความหมายสาํหรับงาน (4) สามารถสร้างความร่วมมือและ
บูรณาการในการดาํเนินการโดยจดัเตรียมกรอบแนวคิดในการปฏิบติั และ (5) จดัเตรียมหลกัเกณฑท่ี์
เป็นบรรทดัฐานการพฒันาองคก์รและโครงสร้างซ่ึงจะเป็นผลลพัธ์ท่ีเป็นความเช่ือท่ีฝังลึกในองคก์ร 
ในส่วน Hobbs & Martin (cited in City, 2008) ระบุว่า มีองคป์ระกอบพ้ืนฐาน ท่ีตอ้งนาํมาวิเคราะห์
ในการจดัทาํวิสยัทศัน์ คือ (1) เป้าหมายและส่ิงท่ีคาดหวงั (purpose and expectations)วา่อะไรท่ีพยายาม
ท่ีจะทาํและใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ (2) ค่านิยมร่วม (core values) ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีฝังลึกและความรู้สึก
ว่าอะไรท่ีมีความสาํคญั (3) ทฤษฎีท่ีนาํมาปฏิบติั (theory of action) เป็นแนวคิดเก่ียวกบัว่าทาํอยา่งไร
ผลสัมฤทธ์ิกลายมาเป็นผลลพัธ์ และ(4) ความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลง (need for change) เม่ือ
องคป์ระกอบพ้ืนฐานไม่สามารถจะดาํรงอยูไ่ดแ้ลว้ปัญหาในองคก์ารท่ีเห็นจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง 
    อย่างไรก็ตามการเปล่ียนผ่านของวิสัยทัศน์ไปสู่ความเป็นจริงได้นั้ น
จะตอ้งมีส่วนประกอบหลายอย่าง ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงของ วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ จุดประสงค ์
แผนงาน การดาํเนินการ และผลลพัธ์ ซ่ึงทุกส่วนจะมีการเช่ือมโยงและสะทอ้นกลบั ดงัน้ี Gill (2006) 
 

 วิสยัทศัน ์(vision) 
      

 ยทุธศาสตร์ (strategy) 
  

 จุดประสงค ์(objective) 
             

 แผนการดาํเนินงาน (plans) 
 

 การดาํเนินงาน (action) 
 

 ผลลพัธ์ (results) 
 

ภาพที ่5 แสดงการเปล่ียนผา่นของวิสยัทศันไ์ปสู่ความเป็นจริง 
 

     มีคาํกล่าวท่ีน่าสนใจของ Bennis (1989 cited in Gill, 2006) ว่า การปฏิบติั
ท่ีปราศจากวิสัยทศัน์เป็นขอ้สงสัยท่ีอยูใ่นความมืด การใส่หรือเพ่ิมแนวทางอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ 
จิตวิญญาณ และภาวะดา้นพฤติกรรมแต่ปราศจากความชดัเจนในวิสยัทศันแ์ละความคิดเชิงยทุธศาสตร์
แลว้ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นอนัตรายต่อองคก์รได ้สาํหรับการเปล่ียนวิสัยทศัน์ไปสู่ความจริงนั้นเป็นภาวะผูน้าํ
ท่ีต้องรับผิดชอบโดยตลอดท่ีมีต่อองค์กรซ่ึงมีบ่อยคร้ังท่ีขาดการเช่ือมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ 
ยทุธศาสตร์ และการปฏิบติัวนัต่อวนั แต่การเช่ือมโยงเหล่านั้นอาจจะเกิดผลสัมฤทธ์ิไดห้ากมีการใช้
แนวทางยทุธศาสตร์แบบสมดุล (Balanced Scorecard) Mobbs (2004 cited in Gill, 2006) 
 

สะท้อนกลบั (feedback) 
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      สรุปไดว้า่วิสยัทศัน ์เป็นภาพของความคิดร่วมกนัของบุคลากรในองคก์รท่ี 
มองอนาคตขององคก์รอยา่งมีทิศทาง และมีความหมาย การสร้างวิสยัทศันท่ี์ดีขององคก์รนั้นจะตอ้ง
เกิดข้ึนจากการดึงดูดคนท่ีมีความสามารถมาทาํงานร่วมกนัในองคก์ร เกิดพลงัขบัเคล่ือนองคก์ร เกิด
ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ร เกิดการวางแผนและจดัระบบงาน เกิดการประเมินองคก์ร
ในทางปฏิบติั  เกิดการพฒันาองคก์รอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีองคก์รท่ีมีวิสัยทศัน์ยงัส่งผลดีต่อ
สมาชิกในองคก์รดว้ย กล่าวคือ กระตุน้ใหส้มาชิกมีเป้าหมายส่วนตวัในการทาํงาน สมาชิกไดข้ยาย
ศกัยภาพจนเต็มความสามารถ และสมาชิกมุ่งมัน่ทาํงานจนวิสัยทศัน์สาํเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
โลกยุคปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรใดท่ีมีวิสัยทศัน์มองเห็นอนาคตและ
ตั้งเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจนยอ่มไดเ้ปรียบในการสร้าง แรงดึงดูด ในการผนวกคนมากมายให้มา
ร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รเพ่ือร่วมกนัสร้าง แรงขบัเคล่ือน นาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายและ
ความสาํเร็จร่วมกนั 

2) พนัธกจิ (mission) 
     สาํหรับพนัธกิจมีความเก่ียวเน่ืองกนักบัวิสัยทศัน์ ดงัท่ี Olivier (2001) 
ระบุว่า พนัธกิจขององคก์รเป็นผลรวมของวิสัยทศัน์บวกกบัการปฏิบติั (Vision + Action = 
Mission) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวท่ีว่า ถา้วิสัยทศัน์ไม่มีพนัธกิจมนัก็จะยงัคา้งไวใ้นอากาศ ก็เป็น
เพียงแค่ความคิดดีๆ ท่ีปราศจากการนาํไปประยุกต์ใช้ วิสัยทศัน์เป็นเสมือนแรงขบัภายในฉันใด
พนัธกิจก็เปรียบเสมือนแรงขบัภายนอก ถา้วิสัยทศัน์เป็นผลสัมฤทธ์ิดา้นความรู้สึกท่ีมีอยู่จริงแลว้
พนัธกิจก็เป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถวดัได ้(Gill, 2006) มีการเปรียบต่าง (contrast)ให้เห็นความ
ชัดเจนมากข้ึนของวิสัยทศัน์และพนัธกิจ กล่าวคือ วิสัยทศัน์ เป็นความปรารถนาของกลุ่มหรือ
องค์กรท่ีจะเห็นอนาคตอนัเกิดจากประสานรวมกนัของอารมณ์ความรู้สึกและความเช่ือของกลุ่ม
สมาชิกนั้น แต่พนัธกิจเป็นเน้ือหาท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มหรือองคก์รและประกอบกนัข้ึน
เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมาย ความเป็นลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงมีเจตนาในดา้นผลผลิต การบริการ และการตลาด 
รวมทั้งมีค่านิยมร่วมดว้ย (Deetz et al., 2000) ดงันั้น ความหมายของพนัธกิจ โดย คนึงนิจ  สายแกว้ 
(2549) ระบุว่า พนัธกิจ คือ ภาระหนา้ท่ีท่ีหน่วยงานหรือสถานศึกษาตอ้งปฏิบติั ซ่ึงแสดงออกมาใน
รูปลกัษณะของงานหรือกิจกรรมตามกรอบตามภาระหนา้ท่ี Cummings & Davies (1994  cited in 
Gill, 2006) อธิบายวา่ พนัธกิจเป็นการรวบรวมส่ิงท่ีร้องขอซ่ึงประกอบกนัเป็นหนา้ท่ีขั้นพ้ืนฐานและ
แนวทางการปฏิบติังานขององคก์รและสมาชิกโดยพ้ืนฐานแลว้ส่ิงร้องขอเหล่าน้ีจะนาํไปสู่เป้าหมาย
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
     ในการเขียนขอ้ความของพนัธกิจเป็นความท้าทายของภาวะผูน้าํท่ีจะ
สร้างความรับผิดชอบร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียบนพื้นฐานความร่วมมือกนัของวิสัยทศัน์
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สาํหรับอนาคตขององคก์ร มีจุดหน่ึงท่ีมกัจะขาดหายไปในการเขียนขอ้ความของทั้งวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจ นัน่คือ ความตอ้งการอะไรท่ีมีความชดัเจนเก่ียวกบัความหมายและแนวความคิดเหล่านั้น 
โดยพนัธกิจองคก์รจะปรากฏมาจากความเขา้ใจของความสามารถหลกั (core competencies) และ
ค่านิยมหลกั (core values) โดยขอ้ความสามารถกาํหนดในระยะเป็นเดือนหรือเป็นปี (Raynor, 1998 
cited in Gill, 2006) cited in Gill, 2006) สาํหรับขอ้ความของวิสัยทศันเ์ป็นการอธิบายว่า อะไรหรือท่ี
ไหนท่ีองคก์รมีความตอ้งการท่ีจะเป็น ส่วนขอ้ความพนัธกิจจะตอ้งอธิบายถึงธรรมชาติและเป้าหมาย
ของธุรกิจองคก์รและสภาพการแข่งขนั (Olivier, 2001) นอกจากน้ี การเขียนขอ้ความพนัธกิจ ควรมีขอ้
คาํถามท่ีอธิบายได ้ดงัน้ี (Kanaga & Prestridge, 2002) (1) เป้าหมายท่ีองคก์รใหบ้ริการคืออะไร (2) 
ลูกคา้ขององคก์รคือใคร (3) จะทาํอะไรกบัลูกคา้ขององคก์รเม่ือไดก้าํไรจากเขา (4) ความสามารถท่ี
ชดัเจนขององคก์รคืออะไร (5) องคก์รตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอะไร ซ่ึงตอ้งแสดงใหเ้ห็นใน
วิสัยทศัน์ (6) อะไรคือพลงัขององคก์ร (7) ค่านิยมร่วมขององคก์รคืออะไรและจะทาํอยา่งไรท่ีระบุ
ในวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจได ้และ (8) อะไรควรจะเป็นมรดกตกทอดขององคก์รต่อไป ในการอธิบาย
ของ เสนาะ  ดิเยาว ์(2546) ในการเขียนพนัธกิจและเกิดผลดี 3 ประการ คือ (1) มีขอบเขตท่ีเป็นแนว
ทางการกาํหนดยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน (2) มีการแสดงถึงความรับผิดชอบของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
มาตรการปฏิบัติงานทุกระดบัขององค์การ และ (3) แสดงถึงมาตรฐานของคนในองค์การ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณและค่านิยมของคนในองคก์าร  
     จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า พนัธกิจ เป็นกรอบภาระหน้าท่ีท่ีมีขอบเขต
ชดัเจนขององคก์รท่ีตอ้งปฏิบติัโดยการแปลงแนวคิดของวิสัยทศัน์มาเป็นการปฏิบติั ขอ้ความพนัธกิจ
ตอ้งกาํหนดให้ชดัเจนในการอธิบายถึงธรรมชาติและเป้าหมายขององคก์รท่ีตอ้งการจะให้เกิดข้ึน 
โดยตอ้งมองดูองคก์รดว้ยว่ามีความสามารถหรือมีพลงัอยา่งไร ค่านิยมหลกัขององคก์รเป็นอยา่งไร 
องค์กรพร้อมท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไร โดยพนัธกิจท่ีดาํเนินไปนั้นจะสร้างมรดกให้กบั
องคก์รในอนาคต อย่างไรก็ตามพนัธกิจมกัจะเขียนควบคู่ไปกบัวิสัยทศัน์ซ่ึงวิสัยทศัน์เป็นการเขียน
หรืออธิบายอุดมการณ์ความคิดของสมาชิกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียขององค์กรแลว้พนัธกิจก็เป็นการ
นาํเอาอุดมการณ์ความคิดเหล่านั้นมาสู่การปฏิบติัซ่ึงเป็นไปในลกัษณะรูปธรรมสามารถท่ีจะวดัหรือ
นาํไปดาํเนินการได ้

3) เป้าประสงค์ (purpose) 
การดาํเนินการใดๆ กต็าม ยอ่มมีเป้าประสงค ์เพ่ือใหไ้ดผ้ลตามเป้าประสงค ์

ของกิจการนั้นๆ อาทิ การบริหารแผน ก็เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงคห์รือวตัถุประสงคข์องแผน การ
บริหารองค์การ ก็เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ การบริหารโครงการก็เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงคข์องโครงการนัน่เอง ดงันั้น เป้าประสงคกิ์จการใดๆ (purpose) จึงมีความสาํคญัเป็นตวั
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กาํกบัการดาํเนินงานของกิจการนั้นๆ (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2549ก) สาํหรับ ศิริชยั  กาญจนวาสี (2550) 
กล่าวว่า เป้าประสงคถื์อเป็นส่ิงท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการดาํเนินงาน สอดคลอ้งกบั วิโรจน ์ 
สารรัตนะ (2551)กล่าวว่า เป้าประสงคเ์ป็นเป้าหมายแห่งอนาคต หรือผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีองคก์าร
ตอ้งการให้บรรลุผล นกัวิชาการบางท่านใชใ้นความหมายเดียวกนักบัวตัถุประสงค ์(objective) แต่
บางท่านเห็นว่า เป้าประสงคมี์ความหมายกวา้งกว่าและระยะยาวกว่าวตัถุประสงค ์ ในส่วน เรวตัร์  
ชาตรีวิศิษฏ ์(2552) ท่ีกล่าวว่า เป้าประสงค ์คือการบอกส่ิงท่ีองคก์ารปรารถนาให้เกิดข้ึนในอนาคต 
โดยมีการกาํหนดให้ชดัเจน กระชบั ตรงจุด และสามารถวดัได ้ทั้งน้ีการกาํหนดเป้าหมายจะมีการ
กาํหนดใหช้ดัเจนข้ึนกว่าการกาํหนดภารกิจ ว่าจะตอ้งทาํส่ิงใด 

เป้าประสงคจึ์งเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของกระบวนการวางแผนท่ีจะช่วย 
เสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารงานหลายประการ เช่น เป็นส่ิงจูงใจ
ทา้ทายให้เกิดการปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุผล แสดงความคาดหวงัขององคก์ารให้เห็นอย่างชดัเจน 
ทาํให้ผู ้ปฏิบัติมีทิศทางในการทํางาน และช่วยให้การควบคุมกาํกับเป็นไปอย่างสะดวกข้ึน 
เป้าประสงคมี์หลายระดบั โดยทัว่ไปแลว้จาํแนกเป็น 3 ระดบั คือ (1) เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 
หมายถึงเป้าหมาย (targets) เก่ียวกบัผลลพัธ์ในอนาคตท่ีกาํหนดไวอ้ย่างกวา้งๆ เป็นภาพรวมของ
องคก์าร โดยผูบ้ริหารระดบัสูง (2) เป้าประสงคเ์ชิงยุทธวิธี หมายถึง เป้าหมายเก่ียวกบัผลลพัธ์ใน
อนาคตท่ีกําหนดโดยผูบ้ริหารระดับกลาง มีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้มากกว่า
เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ และ (3) เป้าประสงคเ์ชิงปฏิบติัการ หมายถึง เป้าหมายเก่ียวกบัผลลพัธ์
ในอนาคตท่ีกาํหนดโดยผูบ้ริหารระดบัตน้ มีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวดัไดช้ัดเจนมากข้ึน 
(Bartol et al., 1998) 

เป้าประสงคข์ององคก์ารท่ีดี ควรมีลกัษณะทา้ทาย (challenging) สามารถทาํ 
ใหบ้รรลุผลได ้(attainable) มีความเฉพาะเจาะจงและวดัผลได ้(specific and measurable) ระบุเวลา
แห่งความสําเร็จ (time-limited) และมีความเก่ียวพนักบัภารกิจขององคก์าร (relevant) และในการ
นาํไปปฏิบติั ผูบ้ริหารควรสร้างความมีพนัธะผกูพนั (commitment) ใหเ้กิดข้ึนกบับุคลากรในองคก์ร
โดยอาจเป็น (1) การใหค้าํปรึกษาแนะนาํหรือช้ีแจง (supervisory authority) เพ่ือใหท้ราบถึงเหตุผล
และความจาํเป็น (2) ใชแ้รงกดดนัของกลุ่มหรือเพ่ือน (peer and group pressure) ท่ีส่วนใหญ่ใหก้าร
ยอมรับในจุดหมายขององคก์าร (3) แสดงต่อสาธารณะ (public display) (4) สร้างความหวงัต่อการ
ประสบความสาํเร็จ (expectations of success) (5) ใหส่ิ้งจูงใจหรือรางวลั (incentives and rewards) และ 
(6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (participation) ในการกาํหนดเป้าประสงค ์การวางแผน และการนาํแผน
ไปปฏิบติั (Locke, Latham, & Erez, 1988 อา้งถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2551) 



132 

  โดยสรุป เป้าประสงค ์เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคต
หรือเป็นส่ิงท่ีตอ้งการเห็นในการดาํเนินการใดๆ เป้าประสงคจ์ะเป็นส่วนประกอบของการวางแผน
และมีการคู่ขนานไปกบัแผนในระดบัต่างๆ โดยจุดหมายนั้นโดยทัว่ไป แบ่งเป็น เป้าประสงคเ์ชิง
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชิงยุทธวิธี และเป้าประสงคเ์ชิงปฏิบติัการ การสร้างเป้าประสงคท่ี์ดีของ
องคก์ารจะตอ้งมีลกัษณะทา้ทายทาํให้บรรลุผล มีความเฉพาะเจาะจงวดัผลได ้ระบุช่วงเวลาแห่ง
ความสาํเร็จ และมีความเก่ียวขอ้งกบัภารกิจขององคก์าร 
  จากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบั (1) กฎหมาย นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศึกษาอุดมศึกษา ประกอบดว้ย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545) พระราชบญัญติั
การพลศึกษา พ.ศ.2548 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบั
ท่ี 2  (พ.ศ.2551-2565) มาตรการอุดมศึกษา และนโยบายดา้นการศึกษา (2) ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
การจดัการศึกษาในขา้งตน้ และ (3) วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์ของสถาบนัการจดัการศึกษา 
เพ่ือท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเด็นเพ่ือการประเมินในการประเมินดา้นบริบทของ กฎหมาย นโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา และปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ว่ามี
ความสอดคลอ้ง ชดัเจน เหมาะสม และมีอิทธิพลต่อจุดมุ่งหมายและทิศทางของการจดัการศึกษา
อุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษาท่ีกาํหนดไวเ้ดิมหรือไม่และอย่างไร รวมทั้งมีตอ้งการจาํเป็น 
(needs) อะไรบา้งท่ีจะเป็นขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข จุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาสถาบนั
การพลศึกษา 

2.2   องค์ประกอบทีส่่งผลต่อคุณภาพการจดัการศึกษาอุดมศึกษา  
  ในการดาํเนินการจดัการศึกษามีองคป์ระกอบท่ีส่งผลใหก้ารจดัการศึกษาไดคุ้ณภาพนั้น 

ผูว้ิจยัไดเ้สนอ ดงัน้ี 1) แผนการดาํเนินงาน และโครงสร้างองคก์าร 2) ทรัพยากรดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ 
(1) ทรัพยากรบุคคล (2) ทรัพยากรการเงิน (3) วสัดุอุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวก และ (4) การ
จดัการ ประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์ในการบริหาร ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน และ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และ 3)  ความสามารถ
ในการแข่งขนั 

2.2.1 แผนการดาํเนินงาน และโครงสร้างองค์การ 
1) แผนการดาํเนินงาน (plans) 

ความหมายของแผนมีการนิยามไว ้โดย วิโรจน์  สารรัตนะ (2551) กล่าวว่า  
แผน (plans) หมายถึง วิถีทาง (means) ท่ีจะทาํให้บรรลุผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนานั้น แต่เน่ืองจาก
วิถีทางท่ีจะทาํใหบ้รรลุผลนั้นมีมากมาย ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนเพ่ือตดัสินใจเลือกวิถีทาง
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หรือวิธีการท่ีดีท่ีสุด แผนอาจจาํแนกไดต้ามระดบัขององค์การหรือระดบัของผูบ้ริหาร หรืออาจ
จาํแนกตามระยะเวลาการใช ้Dessler (1985 อา้งถึงใน สาํราญ  มีแจง้, 2544) กล่าวว่า แผน หมายถึง 
ส่ิงท่ีกาํหนดไวล่้วงหน้าสําหรับการกระทาํหรือการสร้างบางส่ิงบางอย่างข้ึน ส่วนการวางแผน 
(planning) เป็นกระบวนการของการกาํหนดองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีสาํคญัเร่ิมจากภารกิจหรือพนัธกิจ 
(mission) จุดหมาย (goals) และการใหบ้รรลุจุดหมาย (goal attainment) ดงัภาพท่ี 6 (Nash, 1988 
อา้งถึงใน วิโรจน ์ สารรัตนะ, 2551) 
 

ภารกิจ 
 

จุดหมาย 
 

แผน 
 

การบรรลุจุดหมาย 
 
ภาพที ่6  กระบวนการวางแผนโดยภาพรวม 
 

  ในดา้น Starling (2005) กล่าวว่า การวางแผน คือ การใหเ้หตุผลเก่ียวกบัว่า
องคก์รควรจะทาํอย่างไรในส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการท่ีจะเป็น เรวตัร์  ชาตรีวิศิษฏ์ (2552) ให้ทศันะใน
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ว่าเป็นการกาํหนดยุทธวิธีเพ่ือการตดัสินเลือกเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานในอนาคตซ่ึงเป็นเป้าหมายระยะยาว เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายขององคก์ร 
โดยต้องมีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและข้อจาํกัด ตลอดรวมถึง
สภาพแวดลอ้มภายใน เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งมาใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเป็นขั้นตอน การวางแผนตอ้งคน้หาคาํตอบ 3 ประการ คือ (1) ปัจจุบนัอยู่
ท่ีใด (2) อนาคตตอ้งการจะไปท่ีใด และ(3) ทาํอยา่งไรจึงจะไปถึง  
  จากการกล่าวเบ้ืองตน้ว่าแผนมีความเก่ียวขอ้งกบั ภารกิจ จุดหมาย นั้น
แผนกส็ามารถแบ่งระดบัไดต้ามจุดหมายโดยมีความเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารแต่ละระดบั (Bartol et al., 
1998 อา้งถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2551) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Starling (2005) ท่ีมองว่าการดาํเนินการ
จดัทาํโครงการต่างๆ (program contain actions) เพ่ือท่ีจะรองรับแผนงานท่ีกาํหนดไว ้(plans contain 
objectives) แผนงานแต่ละแผนกต็อ้งเขียนข้ึนเพ่ือรองรับนโยบายการจดัการศึกษา (policies contain 
goals) โดยการประยกุต ์ดงัภาพท่ี 7 
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ภารกิจ 

 
                            ผู้บริหารระดบัสูง          policies contain goals 

 
           ผู้บริหารระดบักลาง                  plans contain objectives 

 
         ผู้บริหาร              program contain 
       ระดบัต้น         actions 
         

 
ภาพที ่7  ระดบัของจุดหมาย ระดบัของแผน และระดบัของผูบ้ริหาร 
 

  จากภาพท่ี 7 จะเห็นว่ามีแผนอยู ่3 ระดบั ท่ีคู่ขนานกบัจุดมุ่งหมายของ
องคก์าร เม่ือจุดมุ่งหมายมี 3 ระดบั คือ จุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมายเชิงยุทธวิธี และ
จุดมุ่งหมายเชิงปฏิบติัการ แผนกมี็ 3 ระดบัคู่ขนานกนั คือ (1) แผนเชิงยทุธศาสตร์ (strategic plans) 
พฒันาโดยผูบ้ริหารระดบัสูง ไดรั้บคาํปรึกษาจากคณะกรรมการอาํนวยการและผูบ้ริหารระดบักลาง 
มกัเป็นแผนระยะยาว 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีข้ึนไป (2) แผนเชิงยทุธวิธี (tactical plans) สนบัสนุนต่อ
การนาํแผนยทุธศาสตร์มาสู่การปฏิบติัและต่อการบรรลุจุดหมายเชิงยทุธวิธี มกัเป็นแผน ระยะ 1-3 
ปี มีความเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรมมากกว่าแผนเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาโดยผู ้บริหาร
ระดบักลาง มีผูบ้ริหารระดบัตน้มาร่วมดว้ยก่อนเสนอผูบ้ริหารระดบัสูงพิจารณา และ (3) แผนเชิง
ปฏิบติัการ (operational plans) สนับสนุนต่อการนาํแผนเชิงยุทธวิธีมาปฏิบติัและต่อการบรรลุ
จุดหมายเชิงปฏิบติัการ มกัเป็นแผนระยะสั้นกว่า 1 ปี อาจเป็นเดือน เป็นสัปดาห์หรือเป็นวนั พฒันา
โดยผูบ้ริหารระดบัตน้เช่ือมโยงกบัผูบ้ริหารระดบักลาง แผนเชิงปฏิบติัการมีความสําคญัต่อการ
บรรลุผลตามแผนเชิงยทุธวิธีและแผนเชิงยทุธศาสตร์ หากแผนเชิงปฏิบติัการไม่บรรลุผล แผนสอง
ระดบันั้นกย็อ่มไม่บรรลุผลดว้ยเช่นกนั 
  ประโยชนข์องแผน (Dessler, 1985 อา้งถึงใน สาํราญ  มีแจง้, 2544) ไดแ้ก่ 
(1)  แผนเป็นตัวกาํหนดทิศทาง เพราะแผนจะมีวตัถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ทาํให้การ
บริหารงานประสบผลสําเร็จเพราะมีทิศทาง (2) แผนจะให้ภาพรวมของภารกิจทั้ งหลายของ
หน่วยงานหรือองคก์ร จึงทาํให้การบริหารงานไดค้รอบคลุมทั้งองคก์าร (3) แผนเป็นเคร่ืองมือของ

จุดหมายเชิง
ยทุธศาสตร์ 

แผนเชิง
ยทุธศาสตร์ 

จุดหมายเชิง
ยทุธวิธี 

แผนเชิง 
ยทุธวิธี 

จุดหมาย 
เชิงปฏิบติัการ 

แผน 
เชิงปฏิบติัการ 
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การส่ือสารและประสานงาน (4) แผนเป็นเคร่ืองมือควบคุมและติดตามผลทาํใหส้ามารถตรวจสอบ
ไดว้่าไดด้าํเนินการตามแผนมากนอ้ยเพียงใด ไดผ้ลเพียงใด (5) แผนเป็นกลยุทธ์แห่งการทาํงาน
ร่วมกนั การวางแผนท่ีดีต้องเป็นการวางแผนร่วมกนัของบุคคลในองค์การ การวางแผนจึงช่วย
เสริมสร้างกระบวนการทาํงานร่วมกนัในหน่วยงานก่อให้เกิดกระบวนการทาํงานเป็นทีม และ (6) 
แผนก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร การวางแผนทาํใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด้
ดี มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  จากความเก่ียวขอ้งของแผนและการวางแผน จะเห็นวา่แผนคือการกาํหนด
ข้ึนเป็นวิถีทาง หรือเป็นตวักาํหนดทิศทางท่ีจะทาํใหบ้รรลุผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนา ขณะท่ีการวางแผน
นั้นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ ซ่ึงแผนนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัภารกิจ จุดมุ่งหมาย และผูบ้ริหาร
ขององคก์าร โดยแยกระดบัของแผนคือ แผนเชิงยทุธศาสตร์ แผนเชิงยทุธวิธี และแผนเชิงปฏิบติัการ 
การวางแผนท่ีดีคือการท่ีบุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมในการวางแผนอนัจะนําไปสู่องค์การ
สามารถท่ีจะทาํงานร่วมกนัและขบัเคล่ือนองคก์ารใหบ้รรลุตามภารกิจขององคก์ารนัน่เอง 

2) โครงสร้างองค์การ (organization structure) 
                                           โครงสร้างองคก์ารมีนกัวิชาการท่ีใหค้าํนิยามไว ้อาทิ  Robbins & Coulter 
(1996) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การเป็นการกาํหนดแบ่งงาน  โดยมีการรายงานต่อกนัเป็นไปตาม
กลไกการประสานงานอยา่งเป็นทางการ   และรูปแบบของความสัมพนัธ์ท่ีมีการติดตามผล สาํหรับ 
Bartol et al. (1998)  ระบุว่าโครงสร้างองคก์าร หมายถึง ลกัษณะการจดัแบ่งส่วนต่าง ๆ ภายใน
องคก์ารท่ีคาํนึงถึงความชาํนาญเฉพาะสาขา  ช่วงการบงัคบับญัชา  การกระจายอาํนาจ  ระดบัความ
ซบัซอ้น  ขนาดขององคก์าร เทคโนโลย ีและองคป์ระกอบภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ การแข่งขนั แหล่ง
ตวัป้อน เป็นตน้ จากความหมายของโครงสร้างองค์การ  จะเห็นไดว้่าโครงการองค์การเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีมีความสําคญัยิ่งต่อการดาํเนินงานขององค์การเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัทั้ ง
ระบบในรูปแบบของการประสานงานระหว่างสมาชิกท่ีอยู่ในตาํแหน่ง / หรือส่วนต่าง ๆ ของ
องค์การสามารถร่วมกนัดาํเนินการตามภารกิจขององค์การเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ  
โครงสร้างองค์การจึงมองเห็นได  ้ โดยปรากฏออกมาในรูปของส่ิงท่ีเรียกว่า  แผนภูมิองค์การ  
(organization  chart) ประกอบดว้ย  ลาํดบัขั้นการบงัคบับญัชา (hierarchy)  การแบ่งงาน (division  
of  labor)  การจดัแผนกงาน (departmentalization) ช่วงการควบคุมบงัคบับญัชา (spans of control)   
สายการบงัคบับญัชา (chain  of  command) หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา (unity  of  command) 
อาํนาจหนา้ท่ี (authority) ความรับผดิชอบ (responsibility) 
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    สาํหรับการจดัโครงสร้างองคก์าร Robbins (1993 อา้งถึงใน รุจิรา  รอดเขม็
, 2547) กล่าวว่า เพ่ือช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการประสานกิจกรรมต่าง ๆ และควบคุมการปฏิบติังาน
ของสมาชิกในองคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย  3  องคป์ระกอบ  คือ  
 (1)  ความซบัซ้อน  (complexity) เป็นระดบัของกิจกรรมภายในองคก์ารท่ี
ถูกแบ่งแยกหรือมีความแตกต่างกัน  ซ่ึงมี   3  รูปแบบแตกต่างกันคือ  แบ่งตามแนวนอน ( 
horizontal) แบ่งตามแนวตั้ง (vertical)  และแบ่งตามพ้ืนท่ี (spatial)  ซ่ึงความแตกต่างตามแนวนอน
เป็น ระดบัของความแตกต่างระหว่างหน่วยงานย่อย ซ่ึงแบ่งตามพ้ืนฐานของสมาชิก ตามลกัษณะ
งานและระดบัการศึกษาและการฝึกอบรม  ความแตกต่างตามแนวตั้งเป็นจาํนวนของระดบัชั้นใน
องคก์าร  ส่วนความแตกต่างตามพ้ืนท่ีเป็นระดบัท่ีข้ึนอยูก่บัสถานท่ีตั้งของสํานกังานขององคก์าร  
หน่วยผลิตและบุคคลท่ีกระจายไปตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์  
 (2) ความเป็นทางการ (formalization) เป็นระดบัของงานภายในองคก์ารท่ี
ถูกกาํหนดให้เป็นมาตรฐานมีคาํบรรยายลกัษณะงานท่ีชดัเจน มีกฎ  ขอ้บงัคบัขององค์การอย่าง
มากมาย และขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน หากองคก์ารมีความเป็นทางการตํ่า กิจกรรมของงาน
ไม่ติดยดึอยูก่บัโปรแกรมบุคลากรมีอิสระท่ีจะพินิจพิเคราะห์งานของตนเองสูง และ  
 (3) การรวมอาํนาจ (centralization) เป็นระดบัของการตดัสินใจรวมศูนยอ์ยู่
ท่ีผูบ้ริหารเพียงจุดเดียว ซ่ึงรวมถึงการมีอาํนาจอยา่งเป็นทางการและถูกตอ้งตามตาํแหน่งหนา้ท่ีโดย
ชอบธรรม  ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นผูต้ดัสินใจในองคก์ารโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ในทางกลบักนั
ถา้บุคลากรระดบัล่างสามารถให้ขอ้มูลหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ องคก์ารก็จะมีการกระจาย
อาํนาจสูง  
 การออกแบบงาน (job design) ในองค์การหน่ึงๆ ประกอบดว้ยงานท่ี
หลากหลายจึงจะทาํให้องคก์ารท่ีมีประสิทธิผลได ้ดงันั้นในการจดัองคก์าร จะตอ้งนาํเอางานท่ีจะ
ส่งผลต่อการบรรลุถึงจุดหมายขององค์การมาจาํแนกออกเป็นส่วนๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
เฉพาะของงาน (work specialization) ขณะเดียวกนัตอ้งคาํนึงถึงว่า ในงานหน่ึงๆ จะประกอบดว้ย
กิจกรรมการปฏิบติัท่ีหลากหลาย จาํเป็นตอ้งมีการออกแบบงาน เพ่ือจดักลุ่มกิจกรรมการปฏิบติัเขา้
ด้วยกันอย่างเป็นเหตุผล และเพ่ือให้สมาชิกขององค์การปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเพื่อเป็นส่ิงจูงใจในการทาํงานดว้ย ดงันั้น ในการออกแบบงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งคาํนึงถึง
ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีและการจูงใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล ซ่ึงการออกแบบงานมี 4 วิธีหลกัๆ คือ (Hackman & Oldham, 1988 อา้งถึงใน  
วิโรจน ์ สารรัตนะ, 2551)  
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 (1) การทาํให้งานมีความง่ายข้ึน (job simplification) โดยแบ่งงานออกเป็น
ส่วนๆ ใหมี้ผูป้ฏิบติังานในแต่ละส่วนแยกออกจากกนั ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานมีขอบเขตกิจกรรมท่ี
ปฏิบติัแคบลงสามารถฝึกอบรมใหใ้ชว้ิธีการท่ีดีท่ีสุด (one best way)  
 (2) การหมุนเวียนในงาน (job rotation) โดยแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ 
เช่นเดียวกบัวิธีการแรก แต่กาํหนดช่วงเวลาให้ผูป้ฏิบติัไดส้ลบัหมุนเวียนกนัทาํงานในแต่ละส่วน 
เพ่ือลดความเบ่ือหน่ายท่ีตอ้งทาํงานเดิมซํ้าซาก และเพ่ือความเขา้ใจงานขององคก์ารรอบดา้นมากข้ึน  
 (3) การเพ่ิมเน้ืองาน (job enlargement) โดยกาํหนดกิจกรรมการปฏิบติังานท่ี
หลากหลายมากข้ึนในงานหน่ึงๆ เพ่ือใหง้านมีความทา้ทายและมีความจูงใจมากข้ึน ผูป้ฏิบติัสามารถ
ทาํงานนั้นใหส้าํเร็จไดโ้ดยไม่ตอ้งแบ่งกนัรับผดิชอบเป็นส่วนๆ และ  
 (4) การเพ่ิมคุณค่างาน (job enrichment) เป็นการออกแบบงานให้มีลกัษณะ
ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการขององคก์ารและของบุคคล ผูป้ฏิบติัสามารถวางแผนและควบคุมการ
ทาํงานดว้ยตนเอง บริหารตนเอง มีความเป็นอิสระ ลดการควบคุม ลกัษณะงานมีความหลากหลาย 
ทา้ทาย มีการเสริมสร้างศกัยภาพเพือ่ความกา้วหนา้ของบุคคลและพฒันาการของงาน การมอบความ
รับผดิชอบและการยอมรับใหเ้กิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติั  

   Bartol et al. (1998) ไดเ้สนอรูปแบบโครงสร้างองคก์ารสมยัใหม่ ซ่ึงเป็น 
โครงสร้างท่ีตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงขององค์การ  ซ่ึงโครงสร้างตามทฤษฎีดั้ งเดิมไม่
สามารถท่ีจะแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนในปัจจุบัน  โครงสร้างต้องมีความยืดหยุ่น ปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสร้างสรรค ์ นวตักรรม  จะเป็นโครงสร้างท่ีสามารถรองรับสภาพแวดลอ้มท่ีมีความไม่
แน่นอนและเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย องคก์ารสมยัใหม่ ในลาํดบัแรก โครงสร้างองคก์ารเป็นทางเลือกของ
ระบบราชการ มี 2 รูปแบบ คือ โครงสร้างแบบโครงการ (project design) และโครงสร้างแบบเมทริกซ์ 
(matrix) ต่อมาไดมี้องคก์ารแบบเครือข่าย (network design) องคก์ารแบบแนวราบ ( horizontal 
organization) และองคก์ารเสมือนจริง (virtue organization) โดยเฉพาะโครงสร้างแบบเมทริกซ์นั้น 
นิยมใชใ้นองคก์ารภาครัฐในปัจจุบนั  เพื่อรวมบุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ ผนึกกาํลงัร่วมกนัทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององคก์ารท่ีตอ้งการระดมความสามารถท่ีหลากหลายเป็นการผนึกกาํลงั (synergy) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานส่งผลต่อความมีประสิทธิผลขององคก์าร Jenkins (2001) ระบุว่า
โครงสร้างองคก์ารท่ีมีประสิทธิผล มีลกัษณะดงัน้ี  

(1) สามารถบรรลุเป้าหมายไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าสุด (goal accomplishment  
at  least  cost) การมีเครือข่ายของงานท่ีแตกต่างกนัและ บูรณาการเขา้ดว้ยกนัเพื่อการใชท้รัพยากร
ร่วมกนั  

(2) มีนวตักรรม (innovation) มีระบบขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสม  
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(3) มีความยดืหยุน่และการปรับตวั ( flexibility and adaptiveness) มีการ 
ยืดหยุน่เพื่อการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ  และการปรับตวัเพ่ือตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มและ
องคก์ารเอง  

(4)  สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรบุคคลและการพฒันา  
(facilitation of human resource performance and  development) ส่งเสริมใหมี้การอบรมเพ่ือพฒันา
ทกัษะและการวางแผนพฒันาอาชีพ  

(5) สนบัสนุนใหมี้การประสานงานอยา่งทัว่ถึง (facilitation of coordination) 
(6) สนบัสนุนใหมี้กลยทุธ์ (facilitation of strategy) 

  สรุปไดว้า่โครงสร้างองคก์ารเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีมีความสาํคญัยิง่ 
ต่อการดาํเนินงานขององคก์าร ซ่ึงโครงสร้างองคก์ารเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการกาํหนดภารกิจหรืองานท่ี
รับผิดชอบ การจดัองค์การ การจดัระบบการทาํงานหรือจดัรูปงานและจดักาํลงัคนให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจขององค์การ จะเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทสําคญัต่อการดาํเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายขององค์การ  ในการจัดโครงสร้างองค์การมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ     
เพ่ือช่วยสนบัสนุนให้เกิดการประสานกิจกรรมต่าง ๆ และควบคุมการปฏิบติังานของสมาชิกใน
องคก์าร ส่วนการออกแบบโครงสร้างองคก์ารกเ็พื่อจดักลุ่มกิจกรรมการปฏิบติัเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็น
เหตุผล และเพ่ือให้สมาชิกขององค์การปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือเป็น
ส่ิงจูงใจในการทาํงานดว้ย ในปัจจุบนัโครงสร้างองคก์ารท่ีสามารถรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มนั้นจะตอ้งมีความยดืหยุน่ มีช่วงการบงัคบับญัชาท่ีสั้น  หรือมีโครงสร้างในลกัษณะ
แบนราบ  มีลกัษณะของการประสานความร่วมมือระหวา่งหลายฝ่ายงาน ท่ีมีการผนึกกาํลงั บุคลากร
ท่ีมีความสามารถเฉพาะ ความชาํนาญในหน้าท่ี  ให้เกิดกระบวนการดาํเนินงานในเชิงบูรณาการ 
นาํมาซ่ึงความรวดเร็ว  ความมีประสิทธิภาพ  และคุณภาพของงานท่ีมุ่งไปสู่ความมีประสิทธิผล
องคก์ารต่อไป 
 จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั แผนการดาํเนินงาน และโครงสร้าง
องคก์าร ไดป้ระเดน็ในการประเมินปัจจยันาํเขา้ของสถาบนัการพลศึกษาคือ การรับรู้และมีส่วนร่วม
ต่อการกาํหนดแผนการดาํเนินงาน จะช่วยการขบัเคล่ือนองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายในระดบัใด การ
กาํหนดโครงสร้างองคก์ารมีความเหมาะสมหรือมีปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารจดัการอยา่งไรและ
ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 

2.2.2 ทรัพยากรการบริหาร  
ทรัพยากรการบริหารถือเป็นปัจจัยนําเข้าของการจัดการศึกษาสําคัญอีก

องคป์ระกอบหน่ึงท่ีเป็นส่ิงขบัเคล่ือนสถาบนัการศึกษาไปสู่เป้าหมายความสาํเร็จ มีนกัวิชาการหลาย
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ท่านไดก้ล่าวถึงทรัพยากรการบริหารซ่ึงมีองคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีความสอดคลอ้งกนั โดย Jamil (2009) 
และไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2546) ให้ทศันะท่ีสอดคลอ้งกนัว่า การดาํเนินการกิจกรรมต่างๆของ
สถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จนั้น ควรมีองค์ประกอบคือ (1) การมี
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ (abundant resources) ซ่ึงหมายถึงการท่ีสถาบนัอุดมศึกษามีทรัพยากร
สนับสนุนการดาํเนินงานท่ีมัน่คง อุดมสมบูรณ์จาํนวนมากพอเพียงกบัการรักษามาตรฐานและ
คุณภาพการดาํเนินงานตามภารกิจท่ียอมรับไดใ้นระดบันานาชาติ การมีแหล่งท่ีมาของรายได ้เงิน
สนบัสนุน และเงินทุนสะสมท่ีหลากหลายแหล่ง และ (2) การเป็นแหล่งรวมคนเก่ง (concentration 
of talent) นัน่คือ การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเป็นศูนยร์วมของคนเก่ง สามารถดึงดูดบุคคลผูมี้ความรู้
ความสามารถพิเศษ มีความเช่ียวชาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ จาํนวนมากท่ีปฏิบติังานในสถาบนั โดย
การเป็นศูนยร์วมหรือแหล่งรวมของคนเก่งคนดี ท่ีมุ่งสร้างสรรคผ์ลงานทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในระดบันานาชาติและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมนั้น ๆ ทรัพยากรการบริหารโดยทัว่ไปมี 
4 ดา้นท่ีเรียกว่า  4  M’s ประกอบดว้ย คน (man)หรือทรัพยากรบุคคล  เงิน (money)หรือทรัพยากร
การเงิน วสัดุอุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวก (material) และ การจดัการ (management) ทั้งน้ีใน
ประเด็นดา้นการจดัการ ผูว้ิจยัไดส้รุปประเดน็ยอ่ยในเบ้ืองตน้ตามตารางท่ี 4 และเพ่ือความสอดคลอ้ง
กบัระบบการบริหารจดัการของสถาบนัการพลศึกษาในการจดัการศึกษาจึงไดเ้สนอประเด็นย่อย
ของดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ (1)  ยทุธ์ศาสตร์การบริหาร  (2) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  (3) หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  และ (4) เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มี
รายละเอียดขององคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 

1) ทรัพยากรบุคคล/คน 
 นิยามของทรัพยากรบุคคล (personnel resources/man) เป็นการผสมคาํ

ระหว่างทรัพยากรและบุคคล โดยตามความหมายของคาํว่า “ทรัพยากร” ตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ส่ิงทั้งปวงอนัเป็นทรัพย ์คือ เงินตรา สมบติัพสัถาน หรือวตัถุ
ท่ีมีค่า หรือส่ิงท่ีถือว่ามีค่าอาจไม่มีรูปร่างก็ได้ เช่น มีปัญญาเป็นทรัพย ์อริยทรัพย  ์เป็นต้น และ
ความหมายของคาํว่า “บุคคล” หมายถึง  คน หรือคนซ่ึงสามารถมีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย 
เรียกว่า บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือองคก์รซ่ึงกฎหมายบญัญติัให้เป็นบุคคลอีกประเภทหน่ึง ท่ี
ไม่ใช่บุคคลธรรมดา และให้มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย เรียกว่า นิติบุคคล ดังนั้ น นิยาม
ความหมายของคาํวา่ “ทรัพยากรบุคคล”  จึงหมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงมีสิทธิและหนา้ท่ีตาม
กฎหมายในสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยสิ์น หรือ
สมบติัท่ีมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลท่ีมีความรู้ดีและมีคุณธรรมสูง ถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา
ขององคก์ร 
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ตวัช้ีวดัของทรัพยากรบุคคล มีนกัวิชาการไดอ้ธิบายไว ้โดย Jamil (2009)  
ไดก้ล่าวว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคล่ือนองค์กร ซ่ึงการท่ีสถาบนัอุดมศึกษา
สามารถดึงดูดคนดีคนเก่งจาํนวนมาก (talent) บุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษในศาสตร์สาขา
ต่าง ๆ ให้มาปฏิบติังานท่ีมหาวิทยาลยัได ้จะเป็นศูนยร์วมของนกัวิชาการ ท่ีมุ่งสร้างสรรคผ์ลงาน
ทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มี
องค์ประกอบท่ีเป็นตวัช้ีวดัสําคญั ไดแ้ก่ (1) นักศึกษาท่ีมีความเก่ง (students of talent) ท่ีมีพ้ืน
ฐานความรู้ดี มีพรสวรรคแ์ละความสามารถพิเศษดา้นต่างๆให้เขา้มาศึกษาในสถาบนัจาํนวนมาก  
(2) คณาจารยท่ี์มีเก่ง (teaching staff of talent) มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถพิเศษ และ
เช่ียวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะท่ีหลากหลาย และดึงดูดใหม้าปฏิบติังานท่ีสถาบนัจาํนวนมาก ๆ 
(3) นกัวิจยัท่ีมีความเช่ียวชาญ (researchers of talent) ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัขั้นสูงในดา้นต่าง ๆ ท่ี
ได้รับการยอบรับในระดับประเทศ และ (4) ความเป็นนานาชาติ (internationalization) ท่ีเป็น
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม เคร่ืองมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน  และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ท่ีส่งเสริมความเป็นนานาชาติ  สอดคลอ้งกบั ป๋วย  อ้ึงภากรณ์ (อา้งใน ปกป้อง จันวิทย,์ 2545) 
กล่าวถึงตัวช้ีวดัท่ีนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจะอาํนวยให้สถาบัน
ดาํเนินการให้บรรลุภารกิจได ้ตอ้งมีองคป์ระกอบสนบัสนุนหลายประการประกอบกนั ไดแ้ก่ (1) 
ด้านนักศึกษา (student) ท่ีมีสติปัญญาพ้ืนฐานดีพอสมควร และมีฉันทะในสาขาวิชาท่ีตนเรียน 
ความรู้พื้นเดิมของนกัเรียนจากชั้นมธัยมตอ้งดีถึงขนาด เพราะมิฉะนั้นแลว้จะศึกษาใหลึ้กซ้ึงต่อไป
ในชั้นสูงสุดไม่ได ้และ (2) ดา้นคณาจารยป์ระจาํ (faculty) ท่ีทาํหนา้ท่ีสอนและวิจยั จาํเป็นตอ้งมี
คุณวุฒิสูง มีความรู้ดีพอ จึงจะสามารถถ่ายทอดศิลปวิทยาใหแ้ก่ศิษยข์องตนไดดี้ ซ่ึงการบริหารงาน
บุคคลตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อความกา้วหนา้ทางวิชาการ ขดัขวางการดึงดูดบุคคลผูมี้วิชาดีมีฉันทะ
ทางวิชาการมาเป็นอาจารยป์ระจาํ  

การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความสาํคญัท่ีจะนาํพาองคก์ารใหบ้รรลุภารกิจ 
ท่ีกาํหนดไว ้โดยจากแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ Maslow  ได้
พฒันาทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์Maslow’s Needs Hierarchy Theory   ซ่ึงเป็น
รากฐานจิตวิทยาและทฤษฎีแรงจูงใจ  มีหลกัการว่า a basic innate or inborn set of human needs 
arranged in a hierarchical order การตอบสนองแรงขบัเคล่ือนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัพฤติกรรมของมนุษยมี์
แนวโน้มท่ีจะมีความตอ้งการสูงข้ึน พฤติกรรมของมนุษยมุ่์งไปสู่การตอบสนองความพอใจใน
ตนเอง โดยมีสมมุติฐานความตอ้งการมนุษย ์คือ (1) มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอ (2) ความ
ตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป (3) ความตอ้งการ
ของมนุษยจ์ะเรียงกนัเป็นลาํดบัขั้นตามความสาํคญั สามารถจาํแนกลาํดบัขั้นความตอ้งการ 5 ลาํดบั 
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ไดแ้ก่ (1) ความตอ้งการทางกายภาพ (2) ความตอ้งการความปลอดภยั (3) ความตอ้งการทางสังคม 
(4) ความตอ้งการยกยอ่งช่ือเสียง (5) ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริง (Hoy & 
Miskel, 2005; Lunenburg & Ornstein, 2000)  

ในส่วนของ Herzberg  ไดพ้ฒันาทฤษฎีสองปัจจยั (Two Factors Theory)   
โดยศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจของคน ซ่ึงการสัมภาษณ์พนกังานในเร่ืองของความพึงพอใจจากการ
ทาํงาน ซ่ึงทาํใหผ้ลสรุปว่า แรงจูงใจของมนุษย ์ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัสุขภาวะจาก
ภายนอก (hygiene factors) คือ นโยบายขององคก์ร การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน 
สภาพแวดลอ้มเง่ือนไขในการทาํงาน ค่าจา้งเงินเดือนสวสัดิการ ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน   
(2) ปัจจยักระตุน้จากภายใน (motivation factors) คือ การทาํงานบรรลุผลสาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง การ
ไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งชมเชย  การมอบหมายความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้และการเจริญเติบโต
ในหนา้ท่ีการงาน (Starling, 2005; Senior & Fleming, 2006) 

นอกจากนั้น Baldrige National Quality Program(2009); สาํนกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552); สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2551) ไดร้ะบุเกณฑคุ์ณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดาํเนินการท่ีเป็นเลิศ  โดยพฒันามาจากเกณฑ ์MBNQA: Malcom Baldrige 
National Quality Award เป็นเกณฑคุ์ณภาพท่ีดีรับการยอบรับในระดบัโลก เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
สาํหรับการพฒันาคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา   มีเกณฑป์ระเมินคุณภาพเชิงระบบท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่  

(1)  การมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน (workforce focus)  ใหส้ามารถนาํศกัยภาพ 
ของบุคลากรมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ีเพ่ือผลการดาํเนินการท่ีดี โดยมีตวัช้ีวดัสาํคญั คือ ประการแรก การผกูใจ
ผูป้ฏิบติังาน (workforce engagement) การผูกใจผูป้ฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุความสาํเร็จในระดบั
องคก์รและระดบับุคคล การสร้างคุณค่าของผูป้ฏิบติังาน การกาํหนดปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัของผูป้ฏิบติังาน การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รเปิด การบริหารค่าตอบแทน ยกยอ่งชมเชย
และใหร้างวลัส่ิงจูงใจต่อผูป้ฏิบติังาน การพฒันาผูป้ฏิบติังานและผูน้าํ การสร้างสมรรถนะหลกั และ
การบรรลุผลสาํเร็จและมีจริยธรรม การศึกษา การฝึกอบรม การสอนงาน การเป็นพ่ีเล้ียง การ
ถ่ายทอดความรู้จากผูป้ฏิบติังานท่ีเกษียณอาย ุการจดัการความกา้วหนา้ในอาชีพ การวางแผนการสืบ
ทอดตาํแหน่งผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน และตาํแหน่งผูน้าํอ่ืนๆ และการประเมินความผูกพนัของ
ผูป้ฏิบติังาน และ ประการท่ีสอง สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (workforce environment) ท่ี
สนบัสนุนผูป้ฏิบติังานเพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็จ การบริหารความสามารถและอตัรากาํลงั การ
ประเมินความตอ้งการ ทกัษะ สมรรถนะ และกาํลงัคนท่ีมีอยู ่การสรรหา ว่าจา้ง บรรจุ และรักษา
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ผูป้ฏิบติังาน การบริหารและจดัโครงสร้างของผูป้ฏิบติังาน การเตรียมผูป้ฏิบติังานให้พร้อมรับต่อ
ความตอ้งการดา้นขีดความสามารถและอตัรากาํลงัท่ีกาํลงัเปล่ียนไป  

(2)  การมุ่งเนน้ลูกคา้ (customer focus) และสร้างความผกูพนักบัผูเ้รียน 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือความสาํเร็จดา้นตลาดในระยะยาว  มีตวัช้ีวดัสาํคญั คือ ประการแรก 
ความผกูพนัของลูกคา้ (customer engagement)  โดยการคน้หาและสร้างนวตักรรมใหก้บัหลกัสูตร 
บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ และทาํให้
ดีกว่าความคาดหวงั  กาํหนดกลไกหลกัเพ่ือส่งเสริมการใชบ้ริการการศึกษา และสามารถสืบคน้
สารสนเทศ หรือมาใชป้ระโยชน์จากบริการต่างๆ   การสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียน  การสร้าง
วฒันธรรมองคก์รท่ีดี และระบบการพฒันาผูน้าํและผูป้ฏิบติังานเก้ือหนุนต่อวฒันธรรม การสร้าง
และจดัการกบัความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผูเ้รียนสนองความตอ้งการและทาํให้ดีกว่าความคาดหวงัในแต่
ละช่วงเวลาท่ีมีการสานสัมพนัธ์ และเพ่ิมความผกูพนักบัสถาบนั  และ ประการท่ีสอง การรับฟัง
ความคิดเห็นของลูกคา้ (voice of the customer)  มีวิธีการรับฟังผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัหลกัสูตร บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษา
อ่ืนๆ  การติดตามคุณภาพของหลกัสูตรและบริการการศึกษาอ่ืนๆ การติดต่อระหว่างกนัเพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีทนัท่วงทีและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้ เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีนาํไปปฏิบติัไดแ้ละ
เป็นขอ้มูลป้อนกลบั การจดัการกบัขอ้ร้องเรียน การแกไ้ขขอ้ร้องเรียนอยา่งมีประสิทธิผล สร้างเสริม
ความพึงพอใจและความผกูพนั  การประเมินความพึงพอใจและความผกูพนัของผูเ้รียนและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย  วิธีการวดัผลสารสนเทศท่ีสามารถนาํไปใชต้อบสนอง สร้างความผกูพนั การประมวล 
และวิเคราะห์ขอ้ร้องเรียน เพ่ือนาํผลไปใชป้รับปรุงทัว่ทั้งสถาบนั การรวบรวมและใชส้ารสนเทศ
เก่ียวกบัความพึงพอใจเปรียบเทียบกบัคู่แข่งและสถาบนัการศึกษาอ่ืน หรือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
เปรียบเทียบระหว่างสถาบนั การประเมินความไม่พึงพอใจ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

สาํหรับทศันะของ อดุลย ์วิริยเวชกลุ (2541) กล่าววา่ การพฒันาระบบ 
บุคลากรอุดมศึกษา จะตอ้งเนน้การพฒันากลไกทั้งระบบอย่างเป็นองคร์วมเพ่ือให้สามารถดึงดูด 
สรรหา รักษา และพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรอุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง
จิตสาํนึกต่อหนา้ท่ีการเป็นอาจารยใ์หแ้ก่อาจารยรุ่์นใหม่ดว้ย นอกจากน้ี จรัส  สุวรรณเวลา (2551) 
กล่าวถึง การบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีการปรับแกก้ารบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวกบัการแกปั้ญหา
ความดอ้ยวินัยทางวิชาการ และการดึงดูดคณาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถระดบันานาชาติ  
ส่งเสริมนกัศึกษาท่ีมุ่งมัน่แสวงหาความรู้ใหม่ มีการใชเ้ทคโนโลยี เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและ
ทนัสมยั ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีกระตุน้ปัญญาเพ่ือใหก้ารจดัการอุดมศึกษามีความ
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คล่องตวั  สอดคลอ้งกบัทศันะของ วิจิตร ศรีสอา้น (2549 อา้งถึงใน วิรุณ  ตั้งเจริญ, 2551)  ว่าความ
เป็นอิสระในดา้นการบริหารงานบุคคล ซ่ึงสภามหาวิทยาลยั/สถาบนั มีอาํนาจในการกาํหนดระบบ
บริหารงานบุคคล รวมถึงการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพน้จากตาํแหน่ง การไดรั้บสวสัดิการและ
สิทธิประโยชนเ์งินเดือนและค่าตอบแทน การวางแผนกาํลงัคน การพฒันาบุคลากร และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารงานบุคคล  สาํหรับ ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2546) ระบุแนวคิดกระบวน
ทศัน์ใหม่ของการบริหารงานบุคคล เปล่ียนจากระบบราชการไปสู่ระบบอุดมศึกษา โดยไดเ้สนอให้
เปล่ียนจากระบบการจา้งงานตลอดชีวิตเป็นการจา้งงานตามสัญญา โดยกาํหนดภาระงานในสัญญา  
กาํหนดอตัราเงินเดือนใหเ้หมาะสมตามความสามารถและผลงาน ในขณะเดียวกนักต็อ้งมีระบบการ
ประเมิน และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งวางระบบเสรีภาพทางวิชาการใหช้ดัเจนดว้ย เพ่ือเปล่ียน
ระบบบริหารบุคคล จากระบบราชการ ไปสู่ระบบอุดมศึกษาอิสระอยา่งมีความรับผดิชอบ  

กล่าวโดยสรุป ทรัพยากรบุคคล เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงมีสิทธิและ 
หน้าท่ีตามกฎหมายในสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ คณาจารย ์บุคลากร และนักศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็น
ทรัพยสิ์น หรือทุนขององคก์ารท่ีมีค่า รวมทั้งเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาขององค์การ โดยมีตวัช้ีวดั
ไดแ้ก่ (1) คณาจารยท่ี์ดีและเก่ง (faculty of talent) มีคุณธรรม มีความรู้และเช่ียวชาญในศาสตร์สาขา
เฉพาะท่ีหลากหลาย (2) นกัวิจยั (researchers) มีความสามารถ เช่ียวชาญ ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัขั้น
สูง (3) นกัศึกษาท่ีมีความสามารถ (students of talent) มีพ้ืนฐานความรู้ดี  และ (4) การแลกเปล่ียน
นักศึกษากบันานาชาติ (international students) ซ่ึงทรัพยากรบุคคลจาํเป็นตอ้งได้รับการบริหาร
จดัการ รวมทั้ งการพฒันาท่ีเน้นกลไกทั้งระบบอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการเพ่ิมคุณค่าและช่วยให้
องคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

โดยสรุป ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเดน็การประเมินทรัพยากรการบริหารท่ีเป็น 
ปัจจยันาํเขา้ของการจดัการศึกษาสถาบนัการพลศึกษาในดา้นทรัพยากรบุคคล คือ การจดัสรรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษาของทรัพยากรดา้นการเงิน ภายใตห้ลกัความเสมอภาคและความเป็นธรรม 
หลกัการมีส่วนร่วมของทุกส่วนของสังคม หลกัประโยชน์ท่ีได้รับ และหลกัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความเหมาะสม คุม้ค่าในการบรรลุจุดหมายและทิศทางการจดัการศึกษาหรือไม่ 
อยา่งไร 

2) ทรัพยากรการเงนิ  
 ความหมายของคาํว่า ทรัพยากร ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 หมายถึง ส่ิงทั้งปวงอนัเป็นทรัพย ์คือ เงินตรา สมบติัพสัถาน หรือวตัถุท่ีมีค่า หรือส่ิงท่ีถือ
ว่ามีค่าอาจไม่มีรูปร่างก็ได ้เช่น มีปัญญาเป็นทรัพย ์อริยทรัพย ์เป็นตน้ และความหมายของคาํว่า 
การเงิน หมายถึง กิจการเก่ียวกบัเงิน เร่ืองเก่ียวกบัเงิน เช่น เดือนน้ีการเงินไม่ค่อยดี ดงันั้น นิยาม
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ความหมายของคาํว่า “ทรัพยากรการเงิน”  จึงหมายถึง กิจการเก่ียวกบัเงินในสถาบนัอุดมศึกษา 
ไดแ้ก่ เงินงบประมาณ เงินทุนสะสม รายได ้และทรัพยสิ์นอ่ืน เช่น ท่ีดิน อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้  

ประเภทของทรัพยากรการเงิน มีนกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบายไว ้โดย  
Jamil (2009)  กล่าวถึง ทรัพยากรการเงินว่า เป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัชั้นนาํระดบัโลก คือการมีทรัพยากรการเงินท่ีอุดมสมบูรณ์ การมีเงินทุนสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานท่ีมัน่คงจาํนวนมาก  จึงตอ้งมีแหล่งท่ีมาของเงินสนบัสนุนจากหลากหลายแหล่ง โดยมี
ประเภททรัพยากรการเงิน ไดแ้ก่  

(1) งบประมาณ (public budget resources)  คือเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการ 
สนบัสนุนจากรัฐบาล ในจาํนวนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจของมหาวิทยาลยั  

(2)  เงินบริจาคและรายได ้(endowment and revenues) คือเงินทุนท่ีไดรั้บ 
การบริจาคจากบุคคล ศิษยเ์ก่า และภาคเอกชน ตลอดจนรายไดจ้าการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั  

(3) เงินอุดหนุนการวิจยั (research grants) คือเงินอุดหนุนการวิจยัท่ีใชใ้น 
การศึกษาคน้ควา้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนทั้ งภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอกมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสนบัสนุนจากภาคเอกชน และ  

3) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (tuition fees) คือเงินท่ีไดรั้บจากการดาํเนินงาน 
จดัการเรียนการสอนท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษา ทั้งในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เงินค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บจากนกัศึกษาต่างชาติ   

สาํหรับ ป๋วย  อ้ึงภากรณ์(2523 อา้งถึงใน ปกป้อง จนัวิทย,์ 2545)  กล่าวว่า  
การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะดาํเนินการให้บรรลุภารกิจไดต้ามเป้าหมายไดน้ั้น จะตอ้งอาศยัปัจจยั
การเงินสนบัสนุนท่ีพอเพียง ซ่ึงแหล่งรายไดม้าจาก (1) เงินบาํรุงท่ีเก็บจากนกัศึกษา (2) เงินทรัพยสิ์น
ของสถาบนัท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจการ และ (3) เงินงบประมาณท่ีไดรั้บการอุดหนุนจากรัฐบาล  

ความสาํคญัของทรัพยากรการเงินท่ีมีต่อการดาํเนินกิจการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
ของสถาบนัอุดมศึกษา โดย Kaplan & Norton (2005) ไดอ้ธิบายมุมมองทางดา้นการเงิน (the 
financial perspective) ท่ีเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการดาํเนินงานขององคก์รภาครัฐว่าเป็นการ
ใหค้วามสาํคญักบัความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ความประหยดั ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า
และผลิตภาพ (productivity) การทุจริตและประพฤติมิชอบ เหตุผลท่ีตอ้งให้ความสาํคญักบัมุมมอง
ดา้นน้ี เพราะงบประมาณภาครัฐแต่ละปีมีวงเงินค่อนขา้งสูง แต่ถา้หากบุคคลภาครัฐมีการปฏิบติังาน
ท่ีหย่อนประสิทธิภาพและมีการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่รอบคอบ มีการทุจริตประพฤติมิชอบ ถือเป็น
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สัญญาณของการบริหารท่ีไม่ดีและใชท้รัพยากรท่ีไม่ก่อให้เกิดความคุม้ค่า จะทาํให้องค์กรภาครัฐ
หมดความศรัทธาและเช่ือถือจากสาธารณชน  

ตามทศันะของ จรัส  สุวรรณเวลา (2551) เห็นวา่ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเนน้ 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีมีคุณภาพคือความเป็นเลิศทางวิชาการนั้น มีปัจจยัท่ีจาํเป็นสูงสุดคือ การลงทุนการเงิน
อุดมศึกษา ซ่ึงเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน (budget resources) ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดจ้ากการ
สนบัสนุนจากรัฐบาล โดยประเทศกาํลงัพฒันาอยา่งประเทศไทย จะปล่อยการอุดมศึกษาให้พฒันา
ดว้ยตนเองหรือใชก้ลไกตลาดไม่ได ้จะหวงัเงินงบประมาณจากแหล่งอ่ืนไดย้าก หากรัฐละเลยการ
ลงทุนในอุดมศึกษา ก็เป็นการทาํลายศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ การจดัสรรงบประมาณหรือ
เงินอุดหนุนอุดมศึกษาเป็นการลงทุนสําหรับอนาคต เพราะเป็นการลงทุนในคน ในสมองและ
ปัญญาของประเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐและสังคมในระยะยาว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเนน้การวิจยั ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการลงทุนสูงมาก รัฐตอ้งมีแผนงานและการจดัการ
ท่ีดี การจดัสรรงบประมาณจะตอ้งดาํเนินการอย่างถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส ตอ้งแยกงบสร้าง
บณัฑิต งบวิจยั และงบลงทุนออกจากกนั โดยมีการประเมินผลงานสถาบนัอุดมศึกษาเป็นกลไก
ประกอบการจดัสรรงบประมาณ ท่ีประกอบดว้ยองคค์ณะบุคคลท่ีเช่ือถือได ้ดงันั้นสภาพของเงินทุน
ท่ีมัน่คงเป็นตวัช้ีวดัของความเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํระดบันานาชาติ ซ่ึงตอ้งมีงบประมาณใน
การจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองมือ เทคโนโลยส่ืีอสารสารสนเทศ สภาพของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
การส่ือสาร ตลอดจนระบบโครงสร้างค่าตอบแทนของคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกบั
ภาระงานประจาํ  

วิจิตร  ศรีสอา้น (2549 อา้งถึงใน วิรุณ  ตั้งเจริญ, 2551)กล่าวถึงความเป็น 
อิสระของสถาบนัอุดมศึกษาหมายถึงความอิสระในการบริหารงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณ
เงินรายได ้ซ่ึงการบริหารจะส้ินสุดท่ีสภามหาวิทยาลยั/สถาบนั การบริหารงบประมาณและทรัพยสิ์น 
สภามหาวิทยาลยั/สถาบนัมีอาํนาจในการกาํหนดระบบบริหารการเงิน การงบประมาณ และ
ทรัพยสิ์น ซ่ึงรวมถึงการวางแผน การจดัหา การจดัสรร และการใชท้รัพยากร กาํหนดระเบียบวิธี
และกฎเกณฑต่์างๆ เก่ียวกบัการจดัหา จดัสรร และการใชท้รัพยากร ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินไดจ้ากแหล่งต่างๆ   

ไพฑูรย ์ สินลารัตน ์(2546) กล่าวถึงแนวคิดกระบวนทศัน์ใหม่ของการ 
บริหารทรัพยากรการเงิน เปล่ียนจากระบบการใชไ้ปสู่ระบบการใชแ้ละการจดัหา โดยการบริหาร
ทรัพยสิ์นและการเงิน ซ่ึงตอ้งปฏิรูปจากระบบการใช้ไปสู่การใช้และการแสวงหา โดยจะต้องมี
แหล่งรายไดเ้ขา้มาสู่สถาบนัดว้ย ดงันั้นการดาํเนินงานจึงตอ้งคล่องตวั หลากหลาย และตรวจสอบ
ได ้มีระบบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีการแสวงหารายไดจ้ากหลายทาง แต่ก็ตอ้งจดัระบบตรวจสอบ
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อยา่งโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือเปล่ียนระบบบริหารทรัพยากรการเงิน จากระบบการใช ้ไปสู่การใช้
และแสวงหาอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ป๋วย  อ้ึงภากรณ์(อา้งใน ปกป้อง จนัวิทย,์ 2545) 
ท่ีอธิบายในความคล่องตวัในระบบการเงิน กล่าวคือ เน่ืองจากการดาํเนินกิจการสถาบนัอุดมศึกษา
ไม่เหมือนกบัการดาํเนินงานของหน่วยราชการทัว่ไป จึงมีรายจ่ายท่ีคาดไม่ไดจ้าํนวนมาก การเงิน
ของสถาบนัอุดมศึกษาจึงควรมีความคล่องตวัพอสมควร แต่ตอ้งควบคุมการใชจ่้ายอยา่งรัดกุมคลา้ย
กบัรัฐวิสาหกิจ ดงันั้นเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลพึงจ่ายให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาควรอนุมติัเงินล่วงหน้า
ประมาณ 5 ปี และมอบใหส้ภามหาวิทยาลยั/สถาบนัซ่ึงมีผูแ้ทนรัฐบาลเป็นกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจ
ควบคุมดูแลการใชจ่้ายรายปี โดยไม่ตอ้งมีการตรวจสอบก่อนจ่าย (pre-audit) แบบหน่วยราชการ
ทัว่ไป ซ่ึงเป็นการอาํนวยใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีเสรีภาพการเงินภายในขอบเขตท่ีกวา้งแต่รัดกุม โดย
อธิการบดีมีหน้าท่ี เสนองบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย /สถาบันเพ่ือขออนุมัติ  และสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบนักาํหนดระเบียบการเงินเป็นเคร่ืองมือในการกาํกบัดูแล และรายงานต่อผู ้
ตรวจสอบบญัชีภายนอก (external audit) ท่ีเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผูต้รวจสอบบญัชี
อิสระกไ็ด ้ 

อยา่งไรกต็าม เจตนารมณ์ของการจดัระบบทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ 
การศึกษา ภายใตบ้ทบญัญติัท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีหลกัการ
และแนวคิดท่ีสาํคญัดงัน้ี 

(1)  หลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม ภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั  
โดยรัฐควรจดัสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุนผูเ้รียนใหแ้ตกต่างกนัตามฐานะของผูเ้รียนเพ่ือสร้างความ
เท่าเทียมกนัในการไดรั้บโอกาสทางการศึกษา โดยใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รียนท่ีดอ้ยโอกาสและยากจน 

(2)  หลกัการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคม ทุกส่วนของสังคมจาํเป็น 
ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพ่ือใหเ้กิดการระดมทรัพยากรจากทั้งสงัคมในการจดั 
บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียน 

(3)  หลกัประโยชนท่ี์ไดรั้บ (benefit principle) และหลกัความสามารถใน 
การจ่าย (ability to pay) ดว้ยเหตุท่ีประโยชน์จากการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตกเป็นของผูเ้รียนเป็น
ส่วนใหญ่ เน่ืองจากการไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึนจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการหารายไดข้อง
ผูส้าํเร็จการศึกษา ผูเ้รียนจึงควรมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามหลกัประโยชน์ท่ี
ไดรั้บโดยการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนท่ีสะทอ้นตน้ทุนค่าใชจ่้ายดาํเนินการ (cost recovery) 
สําหรับผูเ้รียนท่ีด้อยโอกาสหรือยากจน รัฐมีหน้าท่ีให้การช่วยเหลือเพ่ือให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาผา่นระบบกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา เม่ือเรียนจบ มีงานทาํ และมีรายได ้จึงจะชาํระ
หน้ีเงินกูใ้นอตัรากา้วหนา้ตามระดบัรายไดท่ี้สูงข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัความสามารถในการจ่าย 
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(4)  หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตน้ทุนค่าใชจ่้ายของการจดั 
การศึกษาจะตอ้งสะทอ้นประสิทธิภาพการจดัการศึกษาภายใตท้รัพยากรท่ีมีอย่างจาํกดัและเกิด
ประสิทธิผล 

(5)  หลกัเสรีภาพในการเลือก การใหผู้เ้รียนมีสิทธิและโอกาสในการเลือก 
เขา้เรียนในสถานศึกษาตามท่ีตอ้งการได ้จะช่วยเพิ่มอาํนาจซ้ือใหก้บัผูบ้ริโภค (ผูเ้รียน) อนัเป็นการ
กระตุน้ใหส้ถานศึกษาเกิดการแข่งขนักนัจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน เพ่ือดึงดูดให้มีคนเขา้มาเรียนในสถานศึกษาของตน ภายใตร้ะบบกลไกตลาด (market 
mechanism) 

กล่าวโดยสรุป ทรัพยากรการเงิน เป็นทรัพยากรท่ีมีความจาํเป็นต่อการ 
บริหารกิจการเก่ียวกบัเงินในสถาบนัอุดมศึกษาให้บรรลุภารกิจของสถาบนั โดยระบุเป็นประเภท 
ไดแ้ก่  (1) เงินงบประมาณแผ่นดิน (public budget resources)  คือเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ในจาํนวนท่ีเหมาะสมกับภารกิจของสถาบัน (2)  เงินบริจาคและรายได ้
(endowment and revenues) คือเงินท่ีไดรั้บการบริจาคจากบุคคล ศิษยเ์ก่า และภาคเอกชน และรายได้
จากการดาํเนินงานของสถาบนั  (3) เงินอุดหนุนการวิจยั (research grants) คือเงินอุดหนุนการวิจยัท่ี
ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากแหล่งเงินทุนทั้งภายใน
และภายนอกสถาบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนบัสนุนจากภาคเอกชน และ (4) เงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา (tuition fees) คือเงินท่ีไดรั้บจากการดาํเนินงานจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นเงินบาํรุงท่ี
เก็บจากนกัศึกษา (5) ความสามารถในการเป็นเจา้ทรัพยสิ์น คือ ท่ีดิน อาคารสถานท่ี และเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของสถาบนัท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจการ ทั้งน้ี การบริหารจดัการตอ้ง
ยึดหลกัของ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย การเน้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีอิสระ เสรีภาพท่ีสนบัสนุนให้เกิดการแข่งขนั
เพ่ือความมีคุณภาพเกิดข้ึนอยา่งสูงสุดกบัผูเ้รียน 

โดยสรุป ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเดน็การประเมินทรัพยากรการบริหารท่ีเป็น 
ปัจจยันาํเขา้ของการจดัการศึกษาสถาบนัการพลศึกษาในดา้นทรัพยากรการเงิน คือ ปัจจยัทั้งภายใน 
(motivation factors)และปัจจยัภายนอก (hygiene factors) มีผลทาํให ้คณาจารยแ์ละบุคลากร เกิด
แรงจูงใจในการทาํงานส่งผลให้มีคณาจารยท่ี์ดีและเก่ง และมีนักวิจยัท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
เช่ียวชาญในการศึกษาคน้ควา้วิจยัขั้นสูง รวมทั้งนกัศึกษามีความรู้ความสามารถในการเรียนและมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เพ่ือเป็นการเพิ่มคุณค่าและช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด้
อยา่งไร 
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3) วสัดุอุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวก  
 ทรัพยากรนาํเขา้ในการจดัการศึกษาท่ีมีความสาํคญัต่อการสนบัสนุนและ 

เอ้ือให้การจดัการศึกษาประสบความสําเร็จอีกประการหน่ึง นั่นคือ วสัดุ อุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวย
ความสะดวก โดย ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2546) กล่าวว่า วสัดุอุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี
ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพมาตรฐานของอุดมศึกษา นอกจากจะมีอาจารยท่ี์ดีและเก่งแลว้ ยงัต้องมี
หอ้งสมุดดี หนงัสือดี และส่ิงแวดลอ้มดี นัน่คือ ระบบบริหารอาคารท่ีมีอยูซ่ึ่งตอ้งมีความสะดวกสบาย 
ส่วนสํานักมาตรฐานอุดมศึกษา (2544) ระบุว่า องค์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัเก้ือหนุนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ก็คือ การมีอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการ
จดัการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น แบบกลุ่มใหญ่ แบบกลุ่มเล็ก และแบบศึกษาดว้ยตนเอง 
มีห้องสมุด ตาํรา หนงัสือ วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่ือการ
เรียนการสอน มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการสืบคน้ และเสาะแสวงหาความรู้จากภายในและ
ภายนอกประเทศ มีอาณาบริเวณและบรรยากาศท่ีเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคแ์ละการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ของผูเ้รียน 

 สาํหรับสถาบนัการพลศึกษา (2552) ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาท่ี 
การสนบัสนุนการเรียนรู้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ของวสัดุ อุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวก นัน่คือ 
ไดก้าํหนดให้ (1) พฒันาระบบห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือ
การศึกษาคน้ควา้ เช่น ระบบ internet ระบบ intranet ระบบ LAN และขอ้มูล Online (2) พฒันา
ระบบเครือข่ายกบัหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ (3) จดัหา/จดัซ้ือทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัให้มี
ความเหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้รียน นอกจากนั้นยงัมีระบบการปรับปรุงห้องเรียน/ ห้องปฏิบติัการ/ 
สถานกีฬา ไดแ้ก่ (1) ปรับปรุงหอ้งเรียน/ หอ้งปฏิบติัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (2) 
จดัทาํห้องเรียนรวม พร้อมติดตั้งส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั เช่น วีดีโอ โปรเจคเตอร์ โทรทศัน ์
เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองฉายภาพทึบแสง ฯลฯ สาํหรับทุกคณะวิชา (3) ปรับปรุงสนามกีฬาใหมี้ความ
พร้อมสาํหรับการจดัการเรียนการสอน/การแข่งขนั เช่น ปรับปรุงสนามกลางแจง้ สนามกีฬาในร่ม 
หอ้งเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนัท่ีเอ้ือการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน คือ การสนบัสนุนการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนดว้ย อาทิ 
กาํหนดแนวปฏิบติัและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ พฒันาหน่วยงานท่ีดูแลระบบสารสนเทศให้สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั 
และการบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลมาใชใ้นสาขาท่ี
ขาดแคลนคณาจารย ์เป็นตน้ 
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 สรุปไดว้า่ วสัดุอุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในอุดมศึกษา ประกอบดว้ย อาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์สํานักงาน และระบบอาํนวยความสะดวกหรือส่ือทางด้าน
เทคโนโลย ีซ่ึงตอ้งเอ้ือต่อบรรยากาศการจดัการศึกษาใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

 ดงันั้นประเดน็ท่ีผูว้จิยัไดก้าํหนดในการประเมินดา้นวสัดุอุปกรณ์หรือส่ิง 
อาํนวยความสะดวกซ่ึงเก่ียวกบั ความพร้อม ความเหมาะสม ความทนัสมยั และความคุม้ค่า ท่ีสนบัสนุน
และเอ้ือต่อบรรยากาศการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งผูเ้รียนและบุคลากร 

4) การจดัการ (management) 
ปัจจยันาํเขา้ของการจดัการศึกษาในประเดน็ยอ่ยดา้นการจดัการ ไดแ้ก่  

(1)  ยทุธ์ศาสตร์การบริหาร  (2) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  (3) หลกัสูตรการ
จดัการเรียนการสอน  และ (4) เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ดงัน้ี 

(1) ยุทธ์ศาสตร์ในการบริหาร 
  ยทุธ์ศาสตร์การบริหารนบัวา่เป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการนาํพา 

องคก์ารบรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยเฉพาะในยคุท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองคก์าร จรัส  สุวรรณเวลา (2545ข) กล่าวว่า ยทุธศาสตร์ในการบริหารท่ีดีจะเกิดข้ึนได ้
จะตอ้งมีการปกครองสถาบนัท่ีดี (good institutional governance) โดยมีผูน้าํท่ีดีและการถ่วงดุลแห่ง
อาํนาจ เพ่ือใหเ้กิดวิสัยทศันแ์ละการตดัสินใจท่ีดี ถูกตอ้งและโปร่งใส ตลอดจนป้องกนัการฉ้อราษฎร์
บงัหลวง (corruption) การแต่งตั้งพวกพอ้งเขา้สู่ตาํแหน่งงานหรือเด็กฝาก (nepotism) การเล่นพวก 
(cronyism) และการเลือกปฏิบติั (favouritism) สอดคลอ้งกบั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2551) ระบุวา่ ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ (Governance and Management) เป็นปัจจยัสาํคญั
ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการพฒันามหาวิทยาลยัและอุดมศึกษาในภาพรวม กล่าวคือ หากสถาบนั 
อุดมศึกษามีกลไกการกาํหนดทิศทางท่ีดีและกา้วหนา้ พร้อมกบัการขบัเคล่ือน โดยการบริหารงานท่ี
มีประสิทธิภาพแลว้ ภารกิจของมหาวิทยาลยัก็สาํเร็จลุล่วงไปได ้ส่วน Groom (1989 อา้งถึงใน       
เรวตัร์  ชาตรีวิศิษฏ ์และคณะ, 2552) ประเวศน์  มหารัตน์สกุล (2551) และ Kaplan & Norton 
(2005) มีได้ทัศนะท่ีสอดคล้องกันว่ายุทธศาสตร์การบริหารท่ามกลางการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มและท่ามกลางการจดัการใหไ้ดม้าซ่ึงความสามารถและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
นั้น จาํเป็นตอ้งใชก้ารบริหารในเชิงยทุธศาสตร์ คือการเนน้หรือการใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจ
เชิงยทุธศาสตร์ (strategic decision making) ท่ีไม่เหมือนกบัการตดัสินใจในลกัษณะอ่ืนๆ เพราะการ
บริหารเชิงยทุธศาสตร์จะเก่ียวขอ้งกบัอนาคตในระยะยาว องคก์รท่ีตอ้งการความอยูร่อดควรสนใจท่ี
จะบริหารองคก์รอยา่งมีทิศทางท่ีชดัเจนและสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขนัใหเ้กิดข้ึนได้
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เองดว้ย ดงันั้น ยทุธศาสตร์ในการบริหารเพ่ือการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย การบริหารจดัการท่ีดีหรือ
การบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล และการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. การบริหารจดัการทีด่หีรือการบริหารจัดการด้วยหลกั 
ธรรมาภบิาล 

            การบริหารจดัการท่ีดีหรือการบริหารจดัการดว้ยหลกั 
ธรรมาภิบาล (good governance) มีการกล่าวถึงภายหลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 แทจ้ริงแลว้
แนวคิดเร่ืองการบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาลมีมานานกบัความเป็นอารยชน (civilization) ของ
มนุษย ์(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP, 
2007) โดย UNESCAP ไดใ้ห้ความหมายของ การบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาลว่าเป็น 
กระบวนการตดัสินใจ (decision making) และกระบวนการท่ีนาํเอาผลจากการตดัสินใจไป
ดาํเนินการต่อ (หรือไม่ดาํเนินการต่อ)  ซ่ึงการบริหารจัดการน้ีสามารถใช้ได้ทั้ งภาคธุรกิจ ภาค
ระหว่างประเทศ ระดบัประเทศ ระดบัทอ้งถ่ิน รวมทั้งระบบการจดัการศึกษา สาํหรับธนาคารโลก
ระบุ การบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาธิบาลไวใ้นลกัษณะท่ีกวา้งๆ ว่า มายถึง การดาํเนินการของ
ประเทศโดยภาครัฐ ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการคดัเลือกรัฐบาล การติดตามและประเมินรัฐบาล
และการเปล่ียนรัฐบาล สมรรถภาพของรัฐบาลในการจดัทาํและดาํเนินการตามนโยบายท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการยอมรับจากภาคประชาชนและภาคราชการในสถาบนัท่ีดูแลเศรษฐกิจและสังคมและ
วดัผลของการบริหารจดัการท่ีดี 

   แนวคิดของการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลใน
องค์กรระหว่างประเทศ ในส่วน UNESCAP นั้นไดก้าํหนดลกัษณะหลกัๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการ
บริหารจดัการท่ีดีจะช่วยให้เกิดคอร์รัปชัน่น้อย ความคิดเห็นของคนกลุ่มน้อยจะไดรั้บการรับฟัง
ความเดือดร้อนของคนในสังคมจะมีผลต่อการตดัสินใจ และมีการคาํนึงถึงความตอ้งการของสังคม
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ลกัษณะท่ีสาํคญั 8 ประการท่ี UNESCAP กาํหนดข้ึนนั้น ประกอบดว้ย  

   (1) การมีส่วนร่วม (participatory) จากทุกภาคส่วนในการมี
ส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางออ้ม  

    (2) หลกัการของกฎหมาย (rule of law) กรอบของกฎหมายท่ี
ยุติธรรมตอ้งใหค้วามคุม้ครองต่อสิทธิมนุษยชน การบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งกระทาํโดยระบบศาลท่ี
เป็นอิสระและตาํรวจท่ีปฏิบติังานโดยไม่มีการแบ่งแยกและเป็นไปโดยปราศจากการคอร์รัปชัน่   

   (3) ความโปร่งใส (transparency) ซ่ึงหมายถึง การตดัสินใจ
และการดาํเนินการมีความสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ นอกจากนั้น ขอ้มูลข่าวสารมีการเผยแพร่อยา่ง
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ทัว่ถึงและง่ายต่อการเขา้ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบต่อการตดัสินใจและการ
ดาํเนินการ      

   (4) การตอบสนอง (responsiveness) การบริหารจดัการท่ีดี
ตอ้งมีสถาบนัและกระบวนการท่ีสามารถตอบสนองต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดไดภ้ายในกรอบเวลาท่ี
เหมาะสม   

   (5) ความสอดคลอ้ง (consensus oriented) ในแต่ละสังคมจะ
มีบุคคลท่ีหลากหลายและหลายความคิดเห็น การบริหารจดัการท่ีดีต้องการความพึงพอใจจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด เพือ่ถือเป็นความเห็นร่วมกนัของสงัคมในวงกวา้ง   

   (6) ความเสมอภาค (equity and inclusiveness) คุณภาพชีวิต
ท่ีดีของสังคมข้ึนอยู่กบั ความสามารถท่ีจะทาํให้สมาชิกของสังคมไดรั้บผลประโยชน์อย่างทัว่ถึง 
และไม่ถูกแยกออกสังคม โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสท่ีจะไดมี้โอกาสในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต   

   (7) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and 
effectiveness) สถาบนัแลกระบวนการท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมดว้ยการใช้
ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม และ   

   (8) การตรวจสอบได ้(accountability) ความสามารถในการ
ให้ตรวจสอบไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัของการบริหารจดัการท่ีดีของทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาค
ประชาสังคม แต่การตรวจสอบไดน้ั้น ตอ้งดาํเนินการดว้ยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัการ
แห่งกฎหมาย  

   สาํหรับธนาคารโลก (World Bank, 2551) ท่ีปล่อยเงินกูใ้หก้บั
ประเทศกาํลงัพฒันา เห็นวา่ ผูกู้ห้ลายประเทศไดน้าํเงินไปใชผิ้ดวตัถุประสงค ์และเกิดการทุจริตมาก 
สาเหตุสาํคญัมาจากขาดการบริหารจดัการท่ีดี ในส่วนของ ศูนยว์ิจยัพฒันาโลก (Global Development 
Research Center : GDRC, 2007) เป็นองคก์รท่ีดาํเนินการศึกษาวิจยัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เมือง ชุมชน 
และขอ้มูลข่าวสาร โดยมีเป้าหมายการดาํเนินการดา้นการวิจยัและพฒันาในระดบัโลก ดา้นการศึกษา
และฝึกอบรมในระดบัภูมิภาค และดา้นนโยบายและแผนในระดบัทอ้งถ่ิน ไดก้าํหนดองคป์ระกอบ
ของการบริหารจดัการท่ีดีไว ้8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  (1) สาํนึกรับผดิชอบ (accountability)  (2) การ
ตอบสนอง  (responsiveness) (3) นวตักรรมการจดัการ (management innovation)  (4) ความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชน (public-private partnership)  (5) การประสานงานระหว่างประชาชนกบัหน่วยงาน
ทอ้งถ่ิน (local government-citizen Interaction) (6) การกระจายอาํนาจ (decentralized management)    
(7) การสร้างเครือข่าย (networking) และ  (8) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(human resource development) 
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   สําหรับประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริหารจดัการท่ีดีว่ามีบทบาทสําคญัต่อการพฒันา โดยไดน้าํหลกัการดงักล่าวบรรจุไวใ้นเอกสาร
สาํคญัหลายฉบบั เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 แผนพฒันาเศรษฐกิจ ระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี แผนการบริหาร
ราชการแผน่ดิน การสร้างบรรษทัภิบาลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งมหาวิทยาลยั
และอุดมศึกษาหลายแห่ง โดยเฉพาะตราพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี พุทธศกัราช 2546 (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) มีสาระครอบคลุม
หลกัการพ้ืนฐาน 10 ประการ ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดบริหารจดัการท่ีดีท่ีมีการกล่าวถึงใน
องคก์รระดบัโลก ไดแ้ก่  1) หลกันิติธรรม (rule of law)  2) การมีส่วนร่วม (participation)  3) 
คุณธรรม (ethic)  4) สาํนึกรับผดิชอบ (accountability)  5) ความคุม้ค่า (value for money)  6) ความ
โปร่งใส (transparency)  7) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(human resource development)  8) องคก์าร
แห่งการเรียนรู้ (learning organization)  9) การบริหารจดัการ (management) และ  10) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (information communication and technology) 

                           แนวคิดดา้นการบริหารจดัการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลท่ีประยกุตใ์ช ้
ในประเทศไทยนั้นจากทศันะของ บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ (2546) และ เกษม  วฒันชยั (2546) มีแนวคิด
ดา้นธรรมาภิบาลสอดคลอ้งกนั โดยกล่าวว่า ธรรมาภิบาลมีข้ึนเพ่ือประกนัว่าในองคก์ารจะไม่มีฉ้อ
ราษฎร์บงัหลวง ไม่ดอ้ยประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน ทาํให้เกิดความ
เช่ือมัน่ ทาํให้ใชท้รัพยากรอยา่งถูกตอ้ง คุม้ค่า และสร้างความมัน่คงให้เกิดข้ึนแก่สังคมและมนุษย ์
ธรรมาภิบาลมีหลกัการเพ่ือเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัสังคม กระบวนการโปร่งใส (transparency) 
และทุกขั้นตอนมีผูรั้บผิดชอบ (accountability) นอกจากนั้น เจริญ  เจษฎาวลัย ์ (2545) ระบุเพ่ิมเติม
วา่ธรรมาภิบาลตอ้งมีการวางแผนและจดัการอยา่งมีระบบ รวมทั้ง การบริหารจดัการองคก์ารจะตอ้ง
มีวิสัยทศัน์ (vision) เป้าหมาย (goals) และวิธีการวดับริหารจดัการตอ้งมีตวับ่งช้ีท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียยอมรับร่วมกนัปัจจุบนัธรรมาภิบาลไดน้าํมาใช้ในระบบการบริหารจดัการระดบัอุดมศึกษา 
เพราะเห็นว่า การบริหารจดัการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลนั้นเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การพฒันามหาวิทยาลยัและอุดมศึกษาในภาพรวม กล่าวคือ หากสถาบนัอุดมศึกษามีกลไกการ
กาํหนดทิศทางท่ีดีและกา้วหนา้ พร้อมกบัการขบัเคล่ือน โดยการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ 
ภารกิจของมหาวิทยาลยัก็สาํเร็จลุล่วงไปได ้บทบาทและความรับผิดชอบขององคก์รสูงสุดคือ สภา
มหาวิทยาลยั มีความสําคญัต่อการเจริญของสถาบนัและผลผลิตท่ีดี ดัง่ท่ี เกษม  วฒันชยั ไดส้รุป
บทบาทและความรับผดิชอบของสภามหาวิทยาลยัไวอ้ยา่งชดัเจน (สาํนกังานการอุดมศึกษา, 2551) 
ประกอบด้วย การกาํหนดพนัธกิจและเป้าประสงค์ การสรรหา การสนับสนุน และติดตามการ
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ปฏิบติังานของอธิการบดี ประเมินการปฏิบติังานของสภามหาวิทยาลยั ยืนหยดัให้มีการจดัทาํแผน
ยทุธศาสตร์และกาํกบัติดตาม ทบทวนโครงสร้างหลกัสูตรและโครงการบริการสังคม ประกนัความ
พอเพียงของทรัพยากร และบริหารจดัการท่ีดี ยดึมัน่ในความเป็นอิสระของสถาบนัเช่ือมโยงระหว่าง
สถาบนักบัชุมชน และทาํหนา้ท่ีศาลอุทธรณ์ในบางคร้ัง อยา่งไรก็ตาม ยงัมีผูบ้ริหารสภามหาวิทยาลยั 
รวมทั้งผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัจาํนวนไม่นอ้ยท่ียงัไม่เขา้ใจบทบาทของสภาฯ และการบริหารมหาวิทยาลยั
อยา่งเพียงพอ เกิดความยอ่หยอ่น ผลประโยชน์ทบัซอ้น ความไม่มีประสิทธิภาพ การพฒันาท่ีปราศจาก
ทิศทาง ขาดนวตักรรมการศึกษา ตลอดจนปัญหาในการสรรหาผูน้าํท่ีก่อให้เกิดความแตกแยกใน
องคก์รส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อนกัศึกษาและประชาคม นอกจากน้ีธรรมาภิบาลในการกาํกบั
อุดมศึกษาทั้งระบบโดยส่วนกลางกส็าํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือตอ้งผสมผสานการกาํกบัดูแลดว้ย
กฎระเบียบ (regulation) และการสนบัสนุน (facilitation) รวมทั้งการขบัเคล่ือนอุดมศึกษาในภาพรวม
เพ่ือใหส้มัพนัธ์และสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ สถาบนัการศึกษาอุดมศึกษา อาทิมหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นไดจ้ดัทาํกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2552-2567 โดยไดน้าํหลกัการ
บริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาลมากาํหนดในวิสัยทศัน์ มข. 60 ปี ท่ีระบุว่า มหาวิทยาลยัขอนแก่น
เป็นมหาวิทยาลยัวิจยัชั้นนาํแห่งเอเชีย ท่ีมุ่งพฒันาภูมิภาคสู่ระดบัสากล สร้างคุณค่าสู่การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน มีการบริหารบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล มีทรัพยากรมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการพฒันา 
(มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2551) สาํหรับสถาบนัการพลศึกษา ไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัองคก์ารท่ีดี
ซ่ึงประกอบดว้ย  1) นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดี ประกอบดว้ย นโยบายดา้นรัฐ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม นโยบายดา้นรับบริการและ  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  นโยบายดา้นผูป้ฏิบติั นโยบายดา้นองคก์าร 
และ  2) แนวทางปฏิบติัตามนโยบาย  การกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดีดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นมาตรฐานและ
เป็นแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสาํหรับองคก์ารและบุคลากรทุกคนท่ียึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบติัควบคู่กบักฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ อยา่งทัว่ถึง (สถาบนัการพลศึกษา, 2551) 

ข. การบริหารเชิงยุทธ์ศาสตร์ 
 จากสภาพการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางดา้นเศรษฐกิจ  
สังคมและการเมืองส่งผลต่อการบริหารองคก์ารของผูบ้ริหารเป็นอยา่งมาก  การบริหารจะตอ้งเป็น
การบริหารเชิงรุกท่ีเป็นลกัษณะของการบริหารเชิงยทุธศาสตร์(strategic management) คาํนึงถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ได้ดีท่ีสุด  ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 Rue & Holland (1989 อา้งถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2551) 
ได้กล่าวถึง  การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ว่าเป็นกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์และการนํา
ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั เพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเชิงยทุธศาสตร์ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทั้งภายใน
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และภายนอกองคก์าร โดยการกาํหนดยุทธศาสตร์ (strategic formulation) ประกอบดว้ยการระบุ
ภารกิจ (mission) และจุดหมายเชิงยทุธศาสตร์ (strategic goals) รวมทั้งวิเคราะห์สภาวะเชิงแข่งขนั 
(competitive analysis) และสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ารเพ่ือนาํไปสู่การกาํหนด
ยุทธศาสตร์ (strategic implementation) ประกอบดว้ยการปฏิบติัตามแผน และระบบการควบคุม    
ดงัภาพท่ี 8 
 

               การกาํหนดยุทธศาสตร์            การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 กระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ ตามทศันะของ  Rue & Holland 
 

  Hitt, Ireland, & Hoskisson (2007) ใหค้วามหมายของการ
บริหารเชิงยทุธศาสตร์ว่าเป็นกระบวนการท่ีทาํซํ้ าๆ (iterative) อยา่งต่อเน่ืองเป็นปัจจุบนั (continuous) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัองคก์ารใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มดว้ยการดาํเนินการอยา่งเป็นขั้นตอน 
ต่อเน่ืองตลอดเวลาเป็นวฎัจกัรไป  ซ่ึงไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  (2) การกาํหนดทิศทาง
ขององคก์าร (3) การกาํหนดยทุธศาสตร์ขององคก์าร (4) การนาํกลยทุธ์ไปใช ้และ (5) การควบคุม
ยทุธศาสตร์  
  เรวตัร์  ชาตรีวิศิษฏ ์และคณะ (2552) เสนอกระบวนการบริหาร
เชิงยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ยงาน 5 ประการ คือ (1) การพฒันาวิสยัทศัน์เชิงยทุธศาสตร์ (2) การกาํหนด
วตัถุประสงค ์(3) การกาํหนดยทุธศาสตร์เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์(4) การปฏิบติัการและการบริหาร
ยทุธศาสตร์ (5) การประเมินผลการปฏิบติังานทบทวนพฒันาการใหม่ๆ และกระตุน้การแกไ้ขปรับปรุง  

 จากท่ีนกัวิชาการไดใ้หข้ั้นตอนของการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 
ไวห้ลายแบบ แต่มีแบบท่ีมีลกัษณะสําคญัร่วมกนัเป็นแกนสําคญัใน 3 ขั้นตอน รายละเอียดของ
ขั้นตอนแต่ละขั้นตอน มีดงัน้ี 

ประเมินปัจจยั
ภายนอก 

ระบุภารกิจและ
จุดหมายเชิง
ยทุธศาสตร์ 

ประเมินปัจจยั
ภายใน 

วิเคราะห์สภาวะ 
การแข่งขนั 
 จุดแขง็ 
 จุดอ่อน 
 โอกาส 
 ส่ิงคุกคาม 

พฒันา 
แผนเชิง

ยทุธศาสตร์

นาํแผนเชิง
ยทุธศาสตร์
ไปปฏิบติั

ระบบการ
ควบคุม
ยทุธศาสตร์ 
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 (1)  การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ 
การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาส 

และภาวะคุกคาม (opportunities  and  threat) ท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  และการวิเคราะห์
จุดอ่อนและจุดแขง็ภายในองคก์าร (strength  and  weakness) รวมไปถึงการศึกษา  การประเมิลผล
ขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการแกไ้ขปัญหา  หรือใช้โอกาสท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  เพื่อวินิจฉัย
ตดัสินใจในการบริหารวา่จะดาํเนินการปรับตวัอยา่งไร  จึงจะเหมาะสมท่ีสุดต่อองคก์าร 

  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั  และจาํเป็น 
สาํหรับองคก์ารท่ีจะตอ้งศึกษาวิเคราะห์  เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลสามารถส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานขององคก์ารใหไ้ปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการได ้ ดว้ยเหตุท่ีว่าองคก์าร
ในปัจจุบนัมีสภาพเป็นองคก์ารระบบเปิดจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม  ในลกัษณะแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั  และผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตอ้งมีความสมดุลกนัดว้ย  รวมทั้ง
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปก็จะมีผลหรือมีอิทธิพลทาํให้ระบบมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย
องคก์ารจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนบทบาท และยทุธศาสตร์ในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุสมยัมากข้ึน 
เรวตัร์  ชาตรีวิศิษฏ ์และคณะ (2552) ไดใ้หท้ศันะในดา้นอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อความสาํเร็จ
ขององคก์ารข้ึนอยูก่บั (1) ความสามารถในการทาํนายส่ิงแวดลอ้มในอนาคต (2) ความถูกตอ้งของ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม (3) ระดบัเหตุผลขององคก์าร ซ่ึงทั้งสามประการน้ียอ่มมีความสาํคญั
อยา่งยิง่ต่อความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ารและส่ิงแวดลอ้มในส่วนท่ีเก่ียวกบัประสิทธิผลองคก์าร 

 ในการวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์  การวิเคราะห์ถึงโอกาส 
และภาวะคุกคามของสภาพแวดลอ้มภายนอก  เพ่ือการประมาณการขนาดของการเส่ียงและคาดการณ์
ถึงความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  พร้อมทั้งประเมินถึงผลกระทบของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน  ส่วน
การวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดแขง็ภายในองคก์าร  เป็นการพิจารณาดูว่าจุดแขง็ขององคก์ารท่ีมีอยู่
คืออะไร  บุคลากรทรัพยากรมีมากนอ้ยและมีคุณภาพเพียงใด  ยทุธศาสตร์ท่ีดีจะตอ้งสร้างข้ึน  จาก
การใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งขององคก์ารท่ีมีอยูแ่ละตอ้งสามารถลดขนาดของปัญหาท่ีเป็นจุดอ่อน
ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

(2)  การกาํหนดยทุธศาสตร์ 
 การกาํหนดยทุธศาสตร์ คือ การวางแผนยทุธศาสตร์  เป็นการ 

วางแผนท่ีตอ้งมีการกาํหนดวิสัยทศัน์มีการกาํหนดเป้าหมายระยะยาวท่ีแน่ชดั โดยมีฐานขอ้มูลจาก
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในขอ้ 1 ซ่ึงการวางแผนยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย การกาํหนดพนัธกิจ 
(mission) และวตัถุประสงคท์างยทุธศาสตร์ (strategic  objectives) และการกาํหนดแผนงานหลกั 
(major  plans) นโยบาย (policies) และยทุธศาสตร์ยอ่ย (sub  strategies)   
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 การกาํหนดพนัธกิจและวตัถุประสงคท์างยทุธศาสตร์  คือการ 
พิจารณาตกลงใจเก่ียวกบัภารกิจหรือจุดมุ่งหมายขององคก์ารว่า ตั้งข้ึนเพื่ออะไร และระบุผลสาํเร็จท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนจะไดเ้ป็นเคร่ืองช้ีนาํองคก์ารใหส้ามารถดาํเนินกิจการไดม้ัน่คงเติบโตอยา่งเหมาะสม 
ซ่ึงการกาํหนดวตัถุประสงคท์างยุทธศาสตร์องคก์าร  ควรยึดลูกคา้เป็นหลกั  การกาํหนดแผนงาน
หลกันโยบายและยทุธศาสตร์ยอ่ย  เป็นการแจกแจงพนัธกิจ และวตัถุประสงคอ์อกเป็นแผนงานหลกั
ต่างๆ ท่ีจะเป็นเพ่ือให้สามารถทาํงานได้บรรลุตามท่ีองค์การต้องการ  แผนงานหลกัน้ีหมายถึง  
แผนงานและโครงการใหม่ๆ  ท่ีจาํเป็นเพ่ือช่วยให้พนัธกิจและวตัถุประสงค์บรรลุผลสําเร็จได ้ 
สาํหรับนโยบายและจะเป็นพ้ืนฐานของแผนงานและทาํใหโ้ครงการสาํเร็จ 

 ส่วนสาํคญัของการกาํหนดยทุธศาสตร์คือ การสร้างยทุธศาสตร์ 
ทางเลือกข้ึนเพ่ือการบรรลุพนัธกิจและเป้าหมายวตัถุประสงคข์ององคก์าร ซ่ึง Rue & Holland (1989 
อา้งถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2551)ไดแ้บ่งยทุธศาสตร์ออกเป็นยทุธศาสตร์ระดบัองคก์าร  ซ่ึงเป็น
ยทุธศาสตร์ส่วนรวม  ยทุธศาสตร์เฉพาะหน่วยธุรกิจและยทุธศาสตร์ปฏิบติัการ 

(3)  การปฏิบติัตามยทุธศาสตร์ 
 การปฏิบติัตามยทุธศาสตร์เป็นขั้นตอนการนาํยทุธศาสตร์ไป 

ดาํเนินการ โดยอยูใ่นรูปของแผนงานต่าง ๆ  นาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้ปัจจยัท่ี
จะทาํให้การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติัให้เกิดผลสาํเร็จคือ โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร บุคลากร 
กระบวนการบริหารงานเทคโนโลย ีการควบคุมและภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร 
 DuBrin (2006) ไดร้ะบุปัจจยัดา้นผูน้าํเชิงยุทธศาสตร์ (leadership 
strategy) และปัจจยัการควบคุมยทุธศาสตร์ (strategic  control) จาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม  3  
ประการ เพ่ือนาํไปสู่ความสาํเร็จ ไดแ้ก่  

(1) การกาํหนดทิศทาง (setting  direction) ขององคก์ารทั้งใน 
ดา้นวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์วิธีการต่างๆ  ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจสภาพแวดลอ้มอยา่งลึกซ้ึงเขา้ใจ 
ความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด (stakeholders) ขององค์การและสามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมา
กาํหนดทิศทางให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีซับซ้อนไม่แน่นอน  ผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ทาง
ยทุธศาสตร์ (strategic  vision) ในการตอบสนองแบบรุดหนา้ (proactive  strategy) และการจดั
ยทุธศาสตร์ตามสถานการณ์ (contingency) 

(2)  การออกแบบองคก์าร (designing  the  organization) เป็น 
การประเมินองคก์ารและจดัการออกแบบ  เปล่ียนแปลงองคก์ารในดา้นโครงสร้างระบบ  ทีมงาน

และกระบวนการต่าง ๆ ขององคก์ารท่ีจาํเป็นต่อการเกิดผลลพัธ์  เป้าหมาย  ความสาํเร็จ  ผูน้าํจึงตอ้ง
มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ  และไวต่อการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์รอบดา้น 
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(3) การปลูกฝังวฒันธรรมแห่งความเป็นเลิศและคุณธรรม  
(installing  a  culture emphasizing  excellence  and  ethics) เพ่ือให้บุคลากรของทุกฝ่ายในองคก์าร
มีค่านิยม ความเช่ือ วิสัยทศัน์ บรรทดัฐานของความเป็นเลิศในองค์การร่วมกนั  และผูน้าํจะตอ้ง
ปลูกฝังวฒันธรรมจากคุณธรรม  ความรับผิดชอบ  จรรยาบรรณและมาตรฐานขององค์การให้
เกิดข้ึนในวิถีทางท่ีถูกตอ้ง  ยติุธรรมและเหมาะสม 

ประเดน็สุดทา้ยของกระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ คือระบบ 
ควบคุม (Rue & Holland, 1989 อา้งถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2551) ซ่ึง Schernerhorn (1999) กล่าวว่า 
การควบคุมเป็นขั้นตอนของการวดัผลการทาํงาน และดาํเนินการแกไ้ขเพ่ือให้บรรลุผลท่ีตอ้งการ 
การควบคุมประกอบดว้ย การกาํหนดมาตรฐาน  การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบติังานกบั
มาตรฐาน  การแกไ้ขขอ้บกพร่อง  การทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
และผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนด  และการติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการ
ควบคุมเป็นไปอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงระดบัการควบคุม (levels of control) ในองคก์ารมี 3 ระดบั คือ การ
ควบคุมกลยทุธ์ (strategic control) การควบคุมยทุธวิธี (tactical control) และการควบคุมการปฏิบติัการ 
(operations control) ทั้งน้ี Gill (2006) ไดเ้สนอขั้นตอนการควบคุมและประเมินผลยทุธศาสตร์ใน   
2 ลกัษณะ คือ 

(1) การวิเคราะห์และประเมินผลปัจจยัภายใน  ซ่ึงไดแ้ก่  การกาํหนด 
มาตรฐานการปฏิบติังานและความเบ่ียงเบนท่ียอมรับได ้ ดาํเนินการวดัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงตาม
เวลาท่ีกาํหนดเพือ่หาผลลพัธ์ท่ีไดเ้กินกว่าท่ียอมรับได ้ แลว้วิเคราะห์สาเหตุเพือ่แกไ้ข 

(2) การวิเคราะห์และประเมินผลปัจจยัภายนอกคือ สภาพแวดลอ้มท่ี 
มีความเปล่ียนแปลงและย่อมทาํให้ผลลพัธ์เกิดความเบ่ียงเบนดว้ยการกาํหนดขอ้สมมติฐานของ
สภาพแวดลอ้มแลว้ประเมินสภาพแวดลอ้มอยา่งละเอียด  หากมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดการณ์  
กาํหนดไวจ้ะตอ้งปรับปรุง  เป้าหมาย  ยทุธศาสตร์และแผนงาน 

ดงันั้น การบริหารเชิงยทุธศาสตร์  เป็นการบริหารท่ีใชก้ารวิเคราะห์ 
ปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ารเพ่ือกาํหนดทิศทางขององคก์ารใหส้ามารถดาํรงไวซ่ึ้งสถานภาพ
ขององคก์ารตลอดไป  ปัจจยัท่ีสาํคญัในการบริหารเชิงยทุธศาสตร์คือ  ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้าํเชิง
ยุทธศาสตร์  องค์การจะตอ้งสร้างความเขา้ใจและการมีพนัธสัญญาต่อวิสัยทศัน์ขององค์การให้
เกิดข้ึนแก่บุคลากร  ทั้งน้ีเพ่ือการยอมรับในทิศทางและเป้าหมายสูงสุดขององคก์ารร่วมกนั  จะเป็น
พลงัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการผนึกกาํลงัไปสู่การบรรลุเป้าหมายในท่ีสุด 
  จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์การบริหาร ผูว้ิจยั
จึงไดก้าํหนดประเดน็การประเมินปัจจยันาํเขา้ของสถาบนัการพลศึกษา คือ การบริหารจดัการโดย
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ยดึหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ จะทาํใหส้ถาบนัการพลศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของการจดัการศึกษา หรือเกิดปัญหาอุปสรรคอยา่งไร หรือควรใชย้ทุธศาสตร์การบริหารอ่ืนใดจึงจะ
มีความเหมาะสมเพ่ือใหบ้รรลุจุดหมายขององคก์าร 

(2)  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
การประกนัคุณภาพการศึกษาเกิดจากการรวมแนวคิด 2 อยา่ง เขา้ 

ด้วยกนัคือ แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา และแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ โดยใน
ประเทศไทยมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ อนัเกิดจากผลของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีระบุในมาตรา 9, 47, 48, 49, 50, 51 และ 72 ซ่ึงมีสาระเก่ียวกบัการพฒันา
คุณภาพและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา (สาํนกันโยบายและ
แผนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม, 2543) 
  นกัการศึกษาและนกัวิชาการใหค้วามหมายของคาํว่า  การประกนั
คุณภาพการศึกษาไวห้ลายท่าน ความหมายเหล่านั้นลว้นมีความคลา้ยคลึงกนั โดยสามารถแบ่งได้
เป็น 2  กลุ่ม  กลุ่มท่ีหน่ึงเป็นการให้ความหมายโดยมุ่งเนน้ท่ีกระบวนการปฏิบติั หรือกิจกรรมการ
ดาํเนินงาน  เช่น สาํนกัมาตรฐานอุดมศึกษา (2544),  อุทุมพร  (ทองอุไทย) จามรมาน(2544)  และ 
สมคิด  พรมจุย้ (2545)  โดยกลุ่มน้ีใหค้วามหมายว่าการประกนัคุณภาพการศึกษา  เป็นกิจกรรมหรือ
กระบวนการในการจัดการศึกษาเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสถานศึกษาจะสามารถผลิตบณัฑิตได้ตาม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ กลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มท่ีมองการประกนัคุณภาพในแง่ของปรัชญา  หรือ
มาตรการหรือมาตรฐานการปฏิบติั  เช่น กรมวิชาการ (2543) ซ่ึงให้ความหมายของการประกนั
คุณภาพการศึกษาว่า เป็นนโยบาย ทศันคติ การปฏิบติั  และกระบวนการท่ีจาํเป็นในการรับรอง
คุณภาพการศึกษา และการลงทุน เพ่ือใหผู้ส้าํเร็จการศึกษามีคุณลกัษณะตามท่ีตอ้งการ 
  แมว้่าจะมีการให้ความหมายไวแ้ตกต่างกนับา้ง แต่ทั้งสองกลุ่ม
ต่างก็มีเป้าหมายไปสู่ผลผลผลิต  ท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม โดยจะเห็นว่าทั้งสองกลุ่มน้ี
ให้ความสําคญักบัผลผลิตท่ีเป็นบณัฑิต ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่ายงัไม่ครอบคลุมนกั เน่ืองจากพนัธกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษานั้นมีถึง 4 ดา้นคือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม โดยนยัน้ีจึงสรุปไดว้่า การประกนัคุณภาพการศึกษาหมายถึง กระบวนการกาํหนด
แผนการดาํเนินงานด้านการจัดการศึกษา ท่ีมีลักษณะเป็นพลวตัร เพ่ือให้สามารถมัน่ใจได้ว่า
สถาบนัการศึกษาจะสามารถบรรลุเป้าหมายของสถาบนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพสูงสุด โดยมีกระบวนการ
ปฏิบติัตามแผนรวมทั้งมีการตรวจสอบ และประเมินว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ เพียงใด 
รวมทั้งมีการนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาใชเ้พ่ือปรับปรุง และพฒันาการดาํเนินงานต่อไป 
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 การแบ่งระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาแห่งชาติ (2542) ไดแ้ยกระบบของการ ประกนัคุณภาพการศึกษา ไวเ้ป็น 2 ส่วน คือ (1) การ
ประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากร ของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้
สังกดัท่ีมีหน้าท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษานั้น และ (2) การประกนัคุณภาพภายนอก หมายถึง การ
ประเมินผล และการตดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาจากา
ภายนอก โดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  หรือบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกท่ี สมศ. ใหก้ารรับรองเพ่ือเป็นการประกนัคุณภาพ  และใหมี้การพฒันาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   โดย อุทุมพร (ทองอุไทย)  จามรมาน(2544) ได้ให้
ความหมายไวส้อดคลอ้งกนัว่าการประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการควบคุม
คุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ   การรับรองคุณภาพ   และการประเมินคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยการ
ประกนัคุณภาพภายใน และการประกนัคุณภาพภายนอก    

สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ ์(2542)   และอาํรุง จนัทวานิช(2542) ให ้
ขอ้สรุปสอดคลอ้งกนัว่า การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในว่ามี 3 ขั้นตอน คือ 
  (1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา(quality control) คือ กระบวนการ 
หรือแนวปฏิบติัท่ีนาํการศึกษาเขา้สู่คุณภาพ ประกอบดว้ย 2  ขั้นตอน ขนัตอนท่ีหน่ึง คือ การกาํหนด
มาตรฐานดา้นผลผลิต ปัจจยั  และดา้นกระบวนการ ขั้นตอนท่ีสอง คือ การพฒันาเขา้สู่มาตรฐาน
หมายถึงการพฒันาปัจจยัทางการศึกษาต่างๆ มีการสร้างจิตสาํนึกของผูร่้วมงานใหเ้ห็นว่าการปรับปรุง
คุณภาพจะตอ้งปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และเป็นหนา้ท่ีของทุกคนไดแ้ก่ การพฒันาครูผูส้อน ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผูบ้ริหารทางการศึกษา  และการสนบัสนุนปัจจยัท่ีส่งเสริมการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
  (2)  การตรวจสอบและการแทรกแซงคุณภาพการศึกษา (quality 
audit   and intervention) คือ กระบวนการ หรือแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา และการจดัทาํรายงานของสถานศึกษาต่อประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   มีลกัษณะ
เป็นการติดตามและตรวจสอบของสถานศึกษา (inter audit) ขั้นตอนท่ีสอง คือ การติดตามและ
ตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะ (inter audit) และขั้นตอนสุดทา้ย คือการกาํหนด
มาตรการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑม์าตรฐานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(external audit) 
  (3)  การประเมินคุณภาพการศึกษา (quality assessment) คือ
กระบวนการหรือแนวปฏิบติัในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ประกอบดว้ย 
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3 ขั้นตอน เร่ิมจากการทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นท่ีสองเป็นการประเมินเพ่ือรับรอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (external school review) และขั้นตอนสุดทา้ย คือ การประเมินผล
การพฒันาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมหรือ การประเมินคุณภาพการศึกษา (total quality education) 

   ในขณะท่ี อมรวิชช ์ นาครทรรพ(2540) กไ็ดใ้หข้อ้สรุปเก่ียวกบัการ 
ประกนัคุณภาพภายนอกว่า มี 3 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการ
รับรองคุณภาพ จะเห็นว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายนอกมีขั้นตอนท่ีต่างกนั  กล่าวคือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอกนั้นไม่มีการควบคุม
คุณภาพ แต่มีการรับรองคุณภาพเพ่ิมเขา้มา และรายละเอียดในขั้นตอนการดาํเนินการของการ
ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพก็มีความแตกต่างกนักนัอยู่บา้ง  ซ่ึง อุทุมพร จามรมาน(2544) 
กล่าวว่าการรับรองคุณภาพนั้นเป็นขั้นตอนท่ี สมศ. หรือบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บการ
รับรองจาก สมศ. เขา้ทาํการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาเพ่ือใหก้ารรับรอง
สถานศึกษา 

 กลไกการประกนัคุณภาพ อมรวิชช ์   นาครทรรพ (2540) กล่าวว่า 
การจดัโครงสร้างของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษายอ่มตอ้งสะทอ้นหลกัการ
หรือ ฐานคิด ท่ีควรมีความสมดุลระหว่างบทบาทของมหาวิทยาลยัเองในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของตนเอง กบับทบาทขององค์กรภายนอก ในการทาํหน้าท่ีเสมือนเป็นตวัแทนของ
ประชาชน ในการสอดส่องให้มัน่ใจในคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั ดงันั้นจึงไดส้รุปไวว้่า
กลไกการประกนัคุณภาพท่ีมหาวิทยาลยัของประเทศต่างๆ พฒันาข้ึนนั้น  เป็นกลไกท่ีพฒันาข้ึนตาม
ความจาํเป็นเพ่ือให้บรรลุถึงส่ิงท่ีต้องการ หรือการทาํให้คุณภาพการศึกษาของสถาบันท่ีเห็น
ประจกัษน์ัน่เอง 
 ในส่วนของ สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ และนงลกัษณ์  วิรัชชยั (2547)  
ได้ให้ข้อสรุปท่ีเป็นหลักในการพิจารณาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาไว ้8 ประการ ดงัน้ี 
 (1)  เป็นระบบท่ีมีทั้งปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ ท่ีคาดหวงั 
มีทั้งระบบการพฒันาคุณภาพ ระบบการตรวจติดตามคุณภาพ และระบบการประเมินตนเอง 
 (2)  เป็นระบบท่ีสถานศึกษา พฒันาข้ึนโดยดึงชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมดา้นการส่งเสริม และสนบัสนุน มิใช่การควบคุม หรือสัง่การจากหน่วยตน้สงักดั 
 (3)  ระบบการประกนัคุณภาพภายในตอ้งผสมผสานกบังานบริหาร
ปกติ กล่าวคือ บูรณาการเช่ือมโยงกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ การสอน การพฒันาบุคคล และการบริหาร
ท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  
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 (4)  การประกนัคุณภาพภายในเป็นเร่ืองของทุกคนทั้งในสถานศึกษา 
และชุมชนภายใตก้ารนาํ และมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพของผูบ้ริหารเพือ่ใหเ้กิดความต่อเน่ือง 
 (5)  ทาํงานทุกภารกิจอยา่งครบวงจร ทั้งระดบับุคคล และหน่วยงาน 
มีการวางแผน ดาํเนินการประเมิน และปรับปรุงงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 (6)  การทาํงานของทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าการบริการจดัการ  
การสอน และการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลประโยชน์ ท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สนุกกบั
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (7)  การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในท่ีครบวงจร นัน่คือ เม่ือ
ถึงปีการศึกษาจะตอ้งมีการประเมินตนเอง เพื่อรวมสรุปยอดแลว้จดัทาํเป็นรายงานประจาํปี รายงาน
ใหห้น่วยตน้สงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณะทราบ 
 (8)  การประเมินจะนาํไปสู่การปรับปรุงการบริหาร การเรียนรู้ และ
การสอน โดยถือเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 อยา่งไรก็ตาม การประกนัคุณภาพการศึกษาของอุดมศึกษา มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานท่ีตอ้งประเมิน ไดแ้ก่ สาํนกัมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สาํนกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ดงันั้น การ
ดาํเนินการในการพฒันาองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา จะตอ้งมีความสอดคลอ้งและมีทิศทางเดียวกนัภายใตห้ลกัการสาํคญัคือ ไม่ใหเ้ป็น
ภาระซํ้าซอ้นในการปฏิบติังานแก่สถาบนัอุดมศึกษา 

 จากการศึกษาเก่ียวกบัระบบและกลไก การประกนัคุณภาพ สรุปได ้
วา่การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในนั้น ประกอบข้ึนดว้ยสองส่วน คือ ระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ แต่
การท่ีระบบจะดาํเนินไปไดน้ั้นตอ้งอาศยัส่วนท่ีเรียกว่ากลไก ประกอบกนัไป ซ่ึงมีอยู ่ 2 กลไก คือ 
กลไกภายใน หมายถึง คน วสัดุอุปกรณ์ คาํส่ัง นโยบาย การจดัตั้งบุคคล หรือองคก์รภายในตน้สังกดั
นั้นข้ึนมาทาํหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ และบทบาทดา้นการบริหารจดัการของผูน้าํในระดบัต่างๆ ใน
สถาบนัรวมทั้งความร่วมมือกนัของบุคลากรของหน่วยงาน ส่วนกลไกภายนอก หมายถึง การใช้
ประโยชน์จากอิทธิพลภายนอกองคก์รทั้งท่ีเป็นบุคคล นิติบุคคล  สมาคม องคก์รอิสระ หรือแมแ้ต่
การแข่งขนักนั ของมหาวิทยาลยัต่างๆ อนัเป็นการขบัเคล่ือนใหมี้การดาํเนินการประกนัคุณภาพ 

 จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักลไกและระบบการประกนั 
คุณภาพ ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดประเดน็การประเมินปัจจยันาํเขา้ของสถาบนัการพลศึกษา คือ การจดัระบบ 
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การประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัการพลศึกษามีลกัษณะอยา่งไร เป็นไปตามหลกัการประกนั
คุณภาพท่ีพึงประสงคข์องสถานศึกษาหรือไม่ รวมทั้งนาํผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไป
ใชใ้นการปรับปรุงบริหารการจดัการศึกษา เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ อยา่งไร 

(3)  หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน 
 หลกัสูตรเป็นแม่บทและหวัใจสาํคญัของการศึกษา มีนกัการศึกษา 

ไดจ้ดักลุ่มนิยามหลกัสูตร โดย Henson (2001 อา้งถึงใน ทศันีย ์ บุญเติม, 2548) แบ่งการจดักลุ่ม
นิยามหลกัสูตรไว ้3 ลกัษณะ คือ 

  ลกัษณะท่ี 1 กลุ่มท่ีนิยามในลกัษณะของวิธีการกบัจุดหมาย  
(means versus ends) ซ่ึงการนิยามท่ีเป็นวิธีการ อาทิ หลกัสูตร หมายถึง กิจกรรมท่ีวางแผนไว้
สาํหรับการเรียนการสอน (planned activities for instruction) หลกัสูตร หมายถึง แผนสาํหรับการ
เรียนรู้ (a plan for learning) หลกัสูตร หมายถึง ประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน (experience set up 
by the school)  ส่วนการนิยามท่ีเป็นจุดหมาย อาทิ หลกัสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลท่ีเดก็
ไดรั้บภายใตก้ารแนะนาํของครู (all experiences that children have under the guidance of teachers) 
หลกัสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลท่ีเดก็ไดรั้บภายใตก้ารดูแลของโรงเรียน (curriculum is all 
the planned learning outcomes for which the school is responsible) เป็นตน้ 

  ลกัษณะท่ี 2 กลุ่มท่ีนิยามในลกัษณะเน้ือหาสาระกบัประสบการณ์  
(content, courses versus experiences) โดยนิยามท่ีเป็นเน้ือหาสาระ อาทิ หลกัสูตร ควรประกอบดว้ย
การศึกษาเร่ืองท่ีแน่นอน... และความรู้ท่ีเป็นอมตะเก่ียวกบัโลกตะวนัตก (the curriculum should 
consist of permanent studies… and the greatest books of the Western World) หรือ หลกัสูตร ควร
ประกอบดว้ย ความรู้ท่ีแทจ้ริงท่ีนาํมาจากศาสตร์ (the curriculum should consist entirely of knowledge 
that comes from the disciplines) เป็นตน้ ส่วนการนิยามท่ีเนน้ประสบการณ์ อาทิ หลกัสูตร หมายถึง 
ประสบการณ์ทั้งมวลท่ีเดก็ไดรั้บภายใตก้ารดูแลของโรงเรียน หรือ หลกัสูตร หมายถึง ประสบการณ์ท่ี
รงเรียนจดัข้ึน เป็นตน้ 

  ลกัษณะท่ี 3 กลุ่มท่ีนิยามในลกัษณะของกระบวนการกบัเอกสาร 
หรือแผน (process versus document or plan) โดยนิยามท่ีเป็นกระบวนการ อาทิ หลกัสูตร คือ โอกาส
ทางการเรียนรู้ทั้งหมดท่ีโรงเรียนจดัให ้(all learning opportunities provided by the school) หรือ 
หลกัสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลท่ีเด็กไดรั้บภายใตก้ารดูแลของโรงเรียน ส่วนนิยามในเชิง
เอกสารหรือแผน อาทิ หลกัสูตร หมายถึง กิจกรรมท่ีวางแผนไวเ้พ่ือการเรียนการสอน (plan action 
for instruction) หรือ หลกัสูตร หมายถึง แผนสาํหรับการเรียนรู้ (a plan for learning) เป็นตน้ 
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   หลกัสูตรมีความสาํคญัในการช่วยพฒันาบุคคลในทุกๆ ดา้น และ
หลกัสูตรยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาบรรลุความมุ่งหมายของ
กฎหมาย นโยบาย หรือ แผน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา กล่าวคือ หลกัสูตรมีส่วนช่วยให้การ
สร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มีคุณภาพในอนาคต นอกจากนั้น หลกัสูตรยงัมีความสาํคญั
ต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย เพราะผูพ้ฒันาหลกัสูตรสามารถท่ีจะกาํหนดจุดมุ่งหมายและ
เน้ือหาสาระของหลกัสูตร เพ่ือวางรากฐานทางความคิด และความประพฤติของผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม 
มีความสาํนึกในหนา้ท่ีของพลเมืองดีทาํใหผู้เ้รียนเติบโตและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม หลกัสูตรจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของตนเอง ตลอดจนรู้จกักาํหนด
แนวทางในการประกอบอาชีพตามท่ีตนมีความสามารถและถนดั ทาํใหเ้กิดประโยชนก์บัผูเ้รียนท่ีจะ
เป็นกาํลงัในการพฒันาประเทศไปสู่ความเจริญในทุกๆ ดา้นได ้ทั้งน้ีเพราะ หลกัสูตรเป็นส่วนท่ีจะ
นาํความมุ่งหมายของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุความสําเร็จ นอกจากนั้นหลกัสูตรยงั
เปรียบเสมือนหางเสือคอยกาํกบัหรือกาํหนดทิศทางในการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความมุ่ง
หมายของการศึกษา สาํหรับหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา (2548) มีความสาํคญัและจดัทาํข้ึน
เพ่ือตอบสนองการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีศกัยภาพสู่การพฒันาชาติ กล่าวคือ ประเทศชาติจะ
เจริญกา้วหนา้ไดดี้ตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพของคนในชาติอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ืองใน
ทุกด้าน การจัดการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษาระดับปริญญาตรี  จึงเป็น
กระบวนการหน่ึงซ่ึงจะสร้างปัญญาทางพลศึกษาและกีฬาท่ีกวา้งไกลให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถในการปฏิบติัและสร้างคนให้เป็นคนดี มีจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในระดบั
ผูช้าํนาญการเฉพาะ เพือ่เป็นพ้ืนฐานในการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนืต่อไป  
   หลกัสูตรจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงเน้ือหาสาระ
อยู่เป็นระยะหรือเม่ือมีการใช้ไประยะหน่ึง ทั้งน้ีเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ดงัท่ี 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551) ระบุถึงหลกัสูตรในระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตรควรปรับปรุง
เน้ือหาสาระและวิธีการสอนใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
ไดก้บัสถาบนัการศึกษาของต่างประเทศรูปแบบการศึกษาควรมีความยดืหยุน่พอ เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพสังคม การเมืองวฒันธรรม และลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศทั้งในปัจจุบนัและ
ในอนาคต นอกจากน้ีจะตอ้งมีการปรับปรุงการศึกษาระดบัก่อนอุดมศึกษาให้มีความสัมพนัธ์
สอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานท่ีจะเสริมสร้างทกัษะท่ีจาํเป็น
บางดา้น เช่น ทกัษะดา้นการส่ือสาร เป็นตน้ สาํหรับวิชาเฉพาะนั้นควรปรับปรุงเน้ือหาสาระให้
สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการทั้ งในระดับประเทศและระดับนานาชาติให้มากข้ึน 
นอกจากน้ีควรส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตรภูมิภาคศึกษา (Area Studies หรือ Regional Studies) 
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ใหม้ากข้ึนดว้ย อยา่งไรกต็ามการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรจึงตอ้งมีการวิเคราะห์สภาพสังคมใน
ปัจจุบนั พร้อมทั้งวิเคราะห์หลกัสูตรเดิมเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลพ้ืนฐานต่างๆ 
จากนั้นจึงตอ้ง มีการกาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร วางแผนกาํหนดโครงสร้างของหลกัสูตร และ
เลือกเน้ือหาวิชา ทดลองใช้หลักสูตร และประเมินผลหลักสูตร ปรับปรุงแก้ไข แล้วกาํหนด
จุดประสงค์ใหม่ องค์ประกอบในแต่ละส่วนจะมีความสัมพนัธ์กันและเท่าเทียมกัน จะขาด
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงไม่ได ้ 
   โดยสรุปแลว้หลกัสูตรคือแผนการสาํหรับการจดัการเรียนรู้โดย
การนําศาสตร์ความรู้ท่ีแท้จริงมาสร้างประสบการณ์และสร้างโอกาสในการเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู ้เ รียน  ซ่ึงมีความสําคัญต่อผู ้เ รียนท่ีจะให้ผู ้เ รียนเกิดคุณ
ลกัษณะเฉพาะตามหลกัสูตรกาํหนด โดยหลกัสูตรนั้นจะตอ้งมีประเมินเพ่ือการปรับปรุง พฒันาให้
เหมาะสม ทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมอยูเ่สมอ 
   จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรการจดัการเรียน
การสอน ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดประเด็นการประเมินปัจจยันาํเขา้ของสถาบนัการพลศึกษา คือ การจดั
หลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา ประกอบดว้ย หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และหลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา เป็นหลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม 
ความตอ้งการและสาํคญัต่อสงัคมมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งมีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรท่ีมีอยูใ่หมี้
ความเป็นลกัษณะเฉพาะหรือมีเอกลกัษณ์ แตกต่างจากหลกัสูตรเดียวกนัในมหาวิทยาลยัอ่ืนอยา่งไร 

(4)  เทคโนโลยสีารสนเทศและการตดิต่อส่ือสาร (Information and  
Communication  Technologies –ICT) 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาจากภาษาอังกฤษว่า  Information 
Technology และมีผูนิ้ยมเรียกทบัศพัทย์อ่ว่า IT ซ่ึง Ide (1982 อา้งถึงใน กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค,์ 2549) 
กล่าวว่า เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง วิธีการจดัทาํกบัสารสนเทศท่ีมีอยู ่แรกเร่ิมเป็นศาสตร์ดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร แต่เน่ืองจากการจดักระทาํกบัสารสนเทศหรือขอ้มูลข่าวสารมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบั
การใชค้อมพิวเตอร์ ในปัจจุบนัจึงหมายถึง ศาสตร์ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ในการจดักระทาํกบัขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีมีอยู่ เน่ืองจากเป็นภาษาท่ีมีตน้กาํเนิดมาจากยุโรปจึงใชค้าํว่า Informatics ในภาษาองักฤษ ซ่ึง
หมายถึง ศาสตร์ท่ีว่าดว้ยการจดักระทาํกบัสารสนเทศและผูท่ี้ปฏิบติังานเรียกว่า Informacians ใน 
ส่วน Biagi (2005) กล่าวว่าเทคโนโลยเีป็นการกระทาํท่ีเกิดข้ึนโดยคนเป็นผูก้ระทาํ  เพ่ือนาํไปสู่การ
เปล่ียนแปลงวตัถุ  บุคคล   หรือสถานการณ์ภายใตเ้ง่ือนไขคาํถามซ่ึงมกัจะถูกถามบ่อย ๆ วา่จะทาํงานน้ี
ใหส้าํเร็จดว้ยวิธีการอยา่งไร แทนคาํถามท่ีองคก์ารทาํการแปลงสภาพของปัจจยันาํเขา้ใหเ้ป็นผลผลิต
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ไดอ้ยา่งไร ทุก ๆ องคก์ารจะมีเทคโนโลยอียา่งนอ้ยหน่ึงประเภท  เพื่อใชส้าํหรับการแปลง งบประมาณ 
คนและทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นผลผลิตหรือบริการต่าง ๆ สาํหรับตน้กาํเนิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Bell (1980 อา้งถึงใน กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค,์ 2549) อธิบายว่า เป็นการเร่ิมตน้มาจากพฒันาการของ
เทคโนโลยดีา้นการส่ือสารและคอมพิวเตอร์ (computing and telecommunications) พฒันาการของ
ทั้งสองเทคโนโลยเีป็นพ้ืนฐานทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการจดักระทาํกบัขอ้มูลข่าวสาร
หรือสารสนเทศ ในดา้นการเกบ็รักษา การคน้หา การเรียกใช ้การจดัหมวดหมู่ การประยกุตใ์ช ้และ
การเผยแพร่ เป็นตน้ พฒันาการดงักล่าวมาจากฐานความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ซ่ึงผูป้ฏิบติังานระดบัวิชาชีพ
ชั้นสูงเท่านั้นจึงจะสามารถคิดคน้และใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูงน้ี ในอดีตนกัวิศวกรและนกัวิทยาศาสตร์
จะใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวเป็นส่วนมาก เพราะตอ้งใชเ้ฉพาะผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเรียนรู้เขา้ใจ
และนาํไปใช้ได้ แต่ในปัจจุบนัพฒันาการเทคโนโลยีวิธีดงักล่าวได้ช่วยให้บุคคลในทุกระดบัท่ี
ประกอบอาชีพและการทาํงาน สามารถใช้เทคโนโลยีประเภทน้ีไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใช้ความรู้
ความสามารถสูงเหมือนดงัท่ีเคยเป็น ผูบ้ริหารท่ีไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กส็ามารถทาํความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
      การติดต่อส่ือสาร หมายถึง การติดต่อระหวา่งมนุษยด์ว้ยวิธีต่างๆ   
ซ่ึงทาํให้ฝ่ายหน่ึงรับรู้ความหมายจากอีกฝ่ายหน่ึง และ เกิดการตอบสนอง ปัจจุบนัการส่ือสารมี
มากมายหลายวิธี อาจเป็นวิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์โทรศพัทมื์อถือ ดาวเทียม ระบบโทรคมนาคม 
หรือ การส่ือสารระบบเครือข่ายท่ีอาศยัดาวเทียมและสายเคเบิลใยแกว้ เรียกอยา่งหน่ึงวา่ อินเตอร์เนต   
การติดต่อส่ือสารเปรียบเทียบเสมือนเส้นชีวิตขององคก์ารทุกองคก์าร  ในฐานะเป็นกระบวนการท่ี
เช่ือมโยงระหวา่งบุคคล  กลุ่ม และองคก์ารเขา้ดว้ยกนั การติดต่อส่ือสารเป็นส่ือกลางในการนาํปัจจยั
นาํเขา้จากสภาพแวดลอ้มสู่องค์การ และส่งผลผลิตจากองคก์ารสู่สภาพแวดลอ้มต่อไป  สําหรับ
ผูบ้ริหาร การติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีผูบ้ริหารนาํมาใชใ้นการตดัสินใจ  การติดตาม
งานและการแกไ้ขใหถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์ และใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในขณะนั้น 
(Smaldino et al., 2005) 
   ความสาํคญัของการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
องคก์ารประกอบดว้ย (1) ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร  โดยท่ีบุคลากรจะตอ้งปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ี  ตามสายการบงัคบับญัชา  การส่ือสารแบบเป็นทางการเป็นทางการจะช่วยให้
ผูบ้งัคบับญัชาสามารถติดตามปฏิบติังานของบุคลากรว่าเป็นไปตามนโยบายและบทบาทหน้าท่ี
หรือไม่ในขณะท่ีการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ  ก็จะเป็นตวัควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มไปดว้ย
เช่นกนั  (2) การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร  ซ่ึงการส่ือสารจะช่วยให้บุคลากรเกิดความกระจ่างใน
งานปฏิบติั  รวมถึงการท่ีปฏิบติัใหดี้นั้นควรทาํอยา่งไรตลอดจนการรับทราบผลการปฏิบติังานของ
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ตนเพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไปและเสริมพลงัให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน (3) ช่วยใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมแก่กลุ่มบุคลากร  และเป็นกลไกพ้ืนฐานท่ีจะทาํให้
บุคลากรไดแ้สดงออกซ่ึงความรู้สึกต่าง ๆ  ต่อกนั  เช่น  ความรู้สึกพึงพอใจ  หรือไม่สมหวงั  อนัจะ
นาํไปสู้การเติมเต็มของความตอ้งการทางดา้นสังคมของบุคลากร และ  (4) ช่วยสนบัสนุนขอ้มูล
ข่าวสารเพ่ือเป็นทางเลือกในการตดัสินใจทั้งในระดบับุคคลหรือระดบักลุ่ม (Biagi, 2005) 
   การนาํเทคโนโลย ี สารสนเทศ และการส่ือสาร มาใชใ้นองคก์าร 
สร้างใหเ้กิดประโยชน ์ดงัน้ี (สาโรช  โศภีรักษ,์ 2550)   
   (1)  การติดตามผล (following  up)  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า
ข่าวสารท่ีไดส่้งไปนั้นผูรั้บสาร  รับรู้  หรือเขา้ใจตรงกบัวตัถุประสงค ์ หรือไม่   
   (2)  การส่ือสารเป็นไปตามกฎระเบียบ (regulating  information)  
หลกัการท่ียอมรับของผูบ้ริหาร  ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่บุคลากรว่าสารท่ีส่งไปนั้นถึงมือ
ผูบ้ริหารแน่นอน   
   (3)  การใชข้อ้มูลป้อนกลบัอยา่งมีประโยชน์ (utilizing  feedback)  
การเปิดโอกาสให้บุคลากรไดมี้โอกาสหรือเปิดช่องทางสําหรับ  รับฟัง  การตอบสนองของผูรั้บ
ข่าวสาร  การเปิดโอกาสใหเ้ขา้พบในลกัษณะการเผชิญหนา้  (face  to  face)  องคก์ารท่ีมีสุขภาพดี
นั้นตอ้งการส่ือสารจากล่างข้ึนบนท่ีมีประสิทธิผล  
   (4) ความเขา้ใจถึงความคิด  ความรู้สึกของผูอ่ื้น (empathy)  เพ่ือ
ลดอุปสรรค  ส่ิงขีดขวางต่าง ๆ  เพ่ือนาํไปสู่การการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล  
   (5) การสนบัสนุนให้เกิดความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั (encouraging  
mutual  trust)  ดว้ยขอ้จาํกดัเร่ืองเวลา  ผูบ้ริหารไม่สามารถติดตามผล  หรือรับรู้ขอ้มูลป้อนกลบั 
(feedback)จากบุคลากรไดต้ลอดเวลา  ภายใตเ้หตุการณ์ดงักล่าว  การสร้างบรรยากาศแห่งความ
เช่ือมัน่และไวว้างใจระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรเป็นส่ิงช่วยสนบัสนุนการส่ือสาร  
   (6)  การใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ (effective  timing)  
   (7)  ความสะดวกรวดเร็ว  การนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใชจ้ะช่วย
ให้การทาํงานมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผล การคน้หาขอ้มูลจะทาํไดส้ะดวก
รวดเร็ว ประหยดัเวลาในการคน้หาขอ้มูล เช่น การใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  
   (8) ความถูกตอ้ง คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีมีการ
ประมวลผลขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ ทาํให้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลนั้นมีความผิดพลาดนอ้ยกว่า
การประมวลผลดว้ยมนุษย ์ 
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   (9) การเกบ็บนัทึกขอ้มูล ขอ้มูลท่ีเกบ็บนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์
จะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีส่ือท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลทาํให้มีความสามารถในการจดัเก็บ
ขอ้มูลไดจ้าํนวนมากและมีความคงทนถาวรมากกวา่การจดัเกบ็ขอ้มูลในรูปของกระดาษ  
   (10) การเผยแพร่ขอ้มูล การรับส่งขอ้มูลในปัจจุบนัโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศจะทาํใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูลทาํไดอ้ยา่งกวา้งขวางสามารถแพร่กระจายไปได้
ทัว่โลกอยา่งไร้พรมแดน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551) ระบุว่า ความคิดเก่ียวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศในอุดมศึกษายงัค่อนขา้งเนน้การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคอมพิวเตอร์
กบัระบบสารสนเทศในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นประเด็นหลกัมาอย่างต่อเน่ือง และมีแนวคิดและ
แนวทางเร่ืองการพฒันารูปแบบใหม่ของการให้บริการของสถาบนัอุดมศึกษาผ่านส่ือสารสนเทศ
แบบต่าง ๆ มากข้ึนในระยะหลงั ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเร่ือง IT Campus, Cyber Campus และ Virtual 
University รวมไปถึงมีการเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาและวิจยั และการ
พฒันาเครือข่ายหอ้งสมุดอิเลคทรอนิคส์ในสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งจริงจงัมากข้ึน 

   โดยสรุป เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ 
หรือกลไกท่ีสาํคญัในการบริหารงานองคก์ารให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์าร  สร้าง
ความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ถ่ายทอดตั้งแต่วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  นโยบาย
และวตัถุประสงคข์ององคก์าร  กลยุทธ์ท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติั  และกฎระเบียบ  การปฏิบติัต่าง ๆ  
ไปสู่บุคลากรทัว่ทั้งองคก์ารเพื่อความเขา้ใจท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  นอกจากน้ียงัเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  การขจดัขอ้ขดัแยง้ภายในองค์การ  
การสร้างความเป็นฝึกแผ่นขององค์การ  นาํไปสู่การมีวฒันธรรมองค์การท่ีแข็งแกร่ง  องค์การ
จาํตอ้งมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทั้งในระดบัวสัดุอุปกรณ์และผูใ้ช้
หรือบุคลากรอยูเ่สมอและต่อเน่ือง เพือ่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์าร 
   จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร ผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดประเด็นการประเมินปัจจยันาํเขา้ของสถาบนัการพลศึกษา นั่นคือ 
สถาบนัการ พลศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุน และให้ความสาํคญัในการนาํเทคโนโลย ีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใชใ้นการทาํงานและใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้ง
มีอุปกรณ์ทางดา้น IT เพียงพอหรือไม่ และบริหารจดัการอยา่งไร เก่ียวกบัการเรียนรู้เร่ืองเทคโนโลย ี
เช่น คอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้และใช้
ประโยชนใ์นอนาคต ซ่ึงจะเป็นบณัฑิตท่ีรู้เท่าทนัเทคโนโลยตีามจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 
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2.2.3 ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) 
นกัเศรษฐศาสตร์และนกับริหารจดัการ ไดนิ้ยามของความสามารถในการ 

แข่งขนัโดย Drucker (2002) นิยามไวว้่า คือ ความสามารถของประเทศในการผลิตสินคา้และบริการ
ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดโลก ควบคู่กบัการทาํใหพ้ลเมืองของประเทศพอใจกบัมาตรฐาน
การครองชีพท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ตีรณ พงศม์ฆพฒัน์ (2541) ไดใ้หนิ้ยามไวว้่า เป็น
ความสามารถของประเทศในการผลิตสินคา้และบริการไดต้รงกบัความตอ้งการของตลาดโลก และ
ในขณะเดียวกนั ทาํหนา้ท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้ประเทศสามารถรักษาและขยายรายไดท่ี้แทจ้ริง 
และเน้ือหาใน สมุดปกขาวการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ ท่ีจดัทาํข้ึนโดย 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีครอบคลุมทั้งเร่ืองความสามารถ
ในการแข่งขนัระหว่างประเทศ (International Competitiveness) และความสามารถในการแข่งขนั
ในระดบัชาติ (National Competitiveness) นอกจากน้ี Professor Michael E. Porter ศาสตราจารยจ์าก
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ผูซ่ึ้งไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก ในฐานะเป็นผูน้าํแนวคิดทางดา้น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ไดก้ล่าววา่ นิยามท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ ความสามารถในการ
แข่งขนั คือ ผลิตภาพ (productivity) ท่ีเป็นมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีผลิตข้ึนต่อหน่วยของแรงงาน
และทุนของประเทศ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัคุณภาพและคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ รวมทั้งประสิทธิภาพ 
(efficiency) ในการใชปั้จจยัการผลิตเหล่านั้นดว้ย ผลิตภาพเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีกาํหนดมาตรฐาน
ความเป็นอยูข่องประเทศในระยะยาว เน่ืองจาก เป็นรากฐานสาํคญัของรายไดต่้อหวัของประชากร
ในประเทศ ผลิตภาพของทรัพยากรมนุษย ์ (human resource productivity) จะเป็นตวักาํหนดอตัรา
ค่าจา้ง ในขณะท่ีผลิตภาพของทุน (capital productivity) จะเป็นปัจจยักาํหนดผลตอบแทนท่ีจะกลบั
สู่ผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุน การมีผลิตภาพท่ีสูงไม่ใช่เพียงช่วยส่งเสริมการยกระดบัรายไดใ้หสู้งข้ึนเท่านั้น 
แต่ยงัช่วยให้ประชาชนในประเทศมีเวลาว่างมากข้ึนและเม่ือคนมีรายไดม้ากข้ึน รัฐบาลก็สามารถ
เกบ็ภาษีไดม้ากข้ึน และสามารถจดัหาบริการสาธารณะแก่ประชาชนไดดี้ข้ึน ส่งผลต่อการยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั และการมีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี ดงันั้น Prof. Porter จึงใหค้วามสาํคญักบัแนวคิดของการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัท่ีเนน้
การพฒันาความเขม้แขง็ในระดบัจุลภาค คือ ระดบัธุรกิจ โดยปัจจยัทางดา้นมหภาค ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ 
การเมือง และกฎหมาย จะตอ้งมีเสถียรภาพและเหมาะสมท่ีจะเอ้ือต่อการดาํเนินงานของภาคธุรกิจ 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2545) 

สาํหรับองคป์ระกอบความสามารถในการแข่งขนั ในการสร้างให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ข้ึนในระยะยาวก่อให้เกิดความพอใจและชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีของประชากรอาศยัองคป์ระกอบ 3 
ประการคือ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2545) 
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(1) โอกาส (opportunity) เป็นโอกาสท่ีเกิดจากกระแสโลกาภิวตัน์อนัเป็นปัจจยั
ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้แต่สามารถท่ีจะใชโ้อกาสดงักล่าวเป็นหนทางในการเพ่ิมความสามารถการ
แข่งขนัของประเทศท่ีจะนาํไปสู่การสร้างใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดใ้นระยะยาว อยา่งไรกต็าม
กระแสโลกาภิวตัน์ไม่ไดเ้พียงก่อใหเ้กิดโอกาส แต่อาจก่อใหเ้กิดขอ้จาํกดัของการพฒันาความสามารถ
ในการแข่งขนั ท่ีจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงและปรับตวัเพ่ือเปล่ียนขอ้จาํกดัดงักล่าวใหเ้ป็นโอกาสไป 

(2)  ความสามารถ (capability) เป็นปัจจยัสนบัสนุนต่างๆ (enabling factors) ท่ีจะ  
ช่วยทาํ ใหโ้อกาสท่ีมีอยูส่ามารถนาํไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้ซ่ึงความสามารถ
ประกอบดว้ย ความสามารถท่ีมีอยูแ่ลว้ซ่ึงถือเป็นทุนไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์(human capital) ทุนทางสังคม 
(social capital) ทุนทางกายภาพ (physical capital) ทุนทางการเงิน (financial capital) และความสามารถท่ี
สร้างเพ่ิมข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสท่ีไดรั้บ 

(3)  ยทุธ์ศาสตร์การพฒันา (strategy) เป็นกระบวนการท่ีจะวิเคราะห์และ 
ประมวลโอกาสและความสามารถท่ีมีอยูใ่หอ้อกมาในรูปของยทุธ์ศาสตร์การพฒันาท่ีเหมาะสม เพ่ือ
นาํ ประเทศไปสู่การแข่งขนัในระดบัสากลท่ีเป็นในเชิงรุก (offensive strategy) ตามโอกาสและ
ความสามารถท่ีมีอยูแ่ละความสามารถท่ีจะพฒันาใหดี้ข้ึนได ้ และในเชิงรับ (defensive strategy) 
เพ่ือการรักษาและคงไวซ่ึ้งความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจสาํหรับเป็นรากฐานของการสร้างความเป็นอยู่
ท่ีดีใหก้บัประชาชนโดยทัว่ไป 
 นอกจากน้ี Hubbard (2000) เสนอวา่ความสามารถในการแข่งขนัหรือสมรรถนะ
และจุดแขง็ในการแข่งขนั (capability and competitive strength) จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั 4 ดา้น 
คือ ทรัพยากรท่ีมองเห็นได ้(tangible resources)  ทรัพยากรท่ีมองไม่เห็น (intangible resources) 
กระบวนการและระบบ (processes and system) และวฒันธรรม  (culture) 
 จะเห็นว่า ความสามารถในการแข่งขนัท่ีเป็นมุมมองทางดา้นเศรษฐศาสตร์เป็น
ความสามารถในการผลิตสินคา้และบริการให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสร้างความ
เขม้แขง็กบัองคก์รหรือประเทศในระยะยาว โดยมีองคป์ระกอบของความสามารถในการแข่งขนั คือ 
โอกาส ความสามารถ และยุทธศาสตร์การพฒันาและการวิเคราะห์จะตอ้งวิเคราะห์ในประเด็นทั้ง
ทรัพยากรท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น กระบวนการและระบบ และวฒันธรรม 

สาํหรับการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของสถาบนัอุดมศึกษานั้น 
จะเห็นว่าอุดมศึกษาเป็นกลไกสําคญัหน่ึงในการเพ่ิมศกัยภาพของประเทศในเวทีสากล ผ่านการ
สร้างและพฒันากาํลงัคน และการสร้างความรู้และนวตักรรมผา่นระบบวิจยัและพฒันา เพ่ือประโยชน์
ในภาคการผลิตโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดบัความเขม้แขง็ของสังคมโดยรวม อยา่งไรกต็าม
จากผลการประเมินความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย พบว่า สถาบนัอุดมศึกษาไทยไม่
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ติดกลุ่มมหาวิทยาลยัชั้นนาํท่ีมีคุณภาพทั้งในระดบัโลกและระดบัภูมิภาค ความสามารถในการสร้าง
นวตักรรมของประเทศตํ่า โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัทา้ยๆ ของประเทศท่ี
ไดรั้บการจดัอนัดบั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นจากจาํนวนบุคลากรวิจยั ผลงานตีพิมพท์างวิชาการ สิทธิบตัร 
รวมทั้งการลงทุนของรัฐในกิจการวิจยัและพฒันา (คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2551) 

ประเทศท่ีพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไดดี้ สถาบนัอุดมศึกษาจะเช่ือมต่อไดดี้ 
กบัภาคการผลิต สร้างความรู้และนวตักรรมใหม่ นอกจากนั้นสถาบนัอุดมศึกษายงัถูกคาดหวงัให้
เป็นสถาบนัสงัคมมีบทบาทช้ีนาํความคิดและการเปล่ียนแปลงของสังคม ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาจะ
ตอ้งการสร้างความรู้ท่ีมีคุณภาพอาศยัระบบวิจยัท่ีสมบูรณ์เช่ือมต่อทั้งมหภาคจนถึงหน่วยปฏิบติัการ
วิจยั ในสภาวะท่ีทรัพยากรมีจาํกดั การจดัทรัพยากรเพ่ือการวิจยัจะมีลกัษณะการแข่งขนั (competitive 
research) ให้กบับุคคล กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มองคก์รและสถาบนั ระบบ Research Assessment 
Exercise (RAE) เพ่ือการประเมินความสามารถการวิจยัและจดัสรรทรัพยากรเพ่ือการวิจยัสาํหรับ
อุดมศึกษาไทย ไดแ้ก่ 

(1)  จดัสรรทุนวิจยัแบบความสามารถการแข่งขนั (competitive bidding) 
สาํหรับกลุ่มองคก์ร 

(2)  ส่งเสริมศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศทั้งระดบัมหาวิทยาลยั ระดบัประเทศ  
และตามวาระประเทศ (national agenda)หรือการช้ีเชิงนโยบาย (policy directed)  

ปัจจุบนัโครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยั ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ทาํงานในลกัษณะกลุ่มมหาวิทยาลยั (consortium) มุ่งสร้างศนูยแ์ห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 8 กลุ่ม
สาขาวิชาการ ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณผา่นคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการทาํงานร่วมกนั
ระหว่างมหาวิทยาลยัและภาคการผลิตถึงระดบัหน่ึง ในช่วงต่อไปควรจดัให้มีการทาํงานร่วมกนั
ระหว่างมหาวิทยาลยั กลุ่มมหาวิทยาลยั ศูนยค์วามเป็นเลิศ ภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ 
ภาคสังคมและชุมชน และแหล่งทุนแหล่งวิชาการต่างประเทศ โครงการร่วมพลงัในลกัษณะกลุ่ม
มหาวิทยาลยัน้ี สร้างพลงัร่วม (synergy) และการเสริมกนัและกนั (complimentarily) สามารถเป็น
กลไกสําคญัในการพฒันาอาจารยใ์ห้มหาวิทยาลยัใหม่ สร้างนกัวิจยัให้ภาคเอกชน การทาํงาน
ร่วมกบัภาคสังคมและชุมชนจะช่วยตอบโจทยว์ิชาการท่ีมาจากชุมชนได ้ เกิดผลลพัธ์ผลผลิตและ
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ การทาํงานกบัภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศช่วยการนาํ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช ้ การบ่มเพาะวิสาหกิจ และการสร้างผลผลิตเชิงการคา้ ทั้งน้ีตอ้งมีกลไก
อ่ืนสนบัสนุนเช่น การผลกัดนัของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงและกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง การเขา้ถึงทุนและแหล่งเงินสาํหรับการสร้างวิสาหกิจเทคโนโลย ี
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สถาบนัอุดมศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบวจิยั แต่ความเขม้ขน้และผลสมัฤทธ์ิ 
การวิจยัยงัอยูร่ะดบัท่ีต ํ่า มหาวิทยาลยัจึงควรผลกัดนัใหเ้กิดระบบวิจยัแห่งชาติ ท่ีควรประกอบดว้ย 

(1)  องคก์รระดบัชาติท่ีกาํหนดนโยบายวิจยั (national research policy body)  
ทั้งมหภาค และหน่วยปฏิบติัการ 

(2)  องคก์รจดัสรรเงินทุนวิจยั (funding agencies) จาํนวนหน่ึง มีความ 
หลากหลายเนน้กลุ่มวิชาการท่ีต่างกนั ทั้งน้ีหน่วยงานรัฐเช่นกระทรวง ภาคเอกชน จะถูกกาํหนดดว้ย
นโยบายแห่งชาติและกลไกจูงใจใหส้นบัสนุนทุนวิจยัดว้ย 

(3)  หน่วยงานวิจยั (research implementing bodies) ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั  
ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศ หอ้งปฏิบติัการวิจยัในภาครัฐและเอกชนใหมี้การออกแบบระบบความเช่ือมโยง
ระหว่างอุดมศึกษาและภาคการผลิต เพ่ือสร้างภารกิจของมหาวิทยาลยัจาํนวนหน่ึงท่ีใชอุ้ปสงคจ์าก
ภาคการผลิตเป็นตวัตั้ง ทั้งการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจยั 
โดยเฉพาะในมหาวิทยาลยัท่ีเนน้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทั้งน้ีรัฐพึงจดัทรัพยากรสนบัสนุน 

การสร้างความรู้และใชค้วามรู้เพ่ือตอบโจทยท่ี์หลากหลายของประเทศ เพ่ือ 
ผลิตกาํลงัคนดา้นการวิจยั เพ่ือบ่มเพาะผูมี้ความสามารถพิเศษ เพ่ือบ่มเพาะเทคโนโลย ีตอ้งการระบบ
สนบัสนุนงบประมาณวิจยัอีกหลายอยา่งนอกจากระบบ competitive bidding ดงันั้น รัฐพึงจดัสรร
งบประมาณวิจยัอีกส่วนหน่ึงให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาสาํหรับประเด็นต่างๆ กล่าวคือ การวิจยัใน
สาขาท่ีจาํเป็นต่อสังคม โดยไม่ตอ้งผกูกบัการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ การพฒันานกัวิจยัรุ่นเยาว ์
นกัวิจยัรุ่นใหม่ ทุนประเดิมสําหรับการวิจยัเชิงพาณิชย ์ และนวตักรรมท่ีมีความเส่ียงประเภท 
venture capital การสนบัสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานการวิจยั ทุนสมทบ (matching fund) ในการลงทุน
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัหรือภาคเอกชนในกิจกรรมวิจยับางประเภท รวมทั้งพิจารณาสิทธิประโยชน์
ทางการเงินและภาษีตามความเหมาะสม 

กล่าวโดยสรุปความสามารถในการแข่งขนัในระดบัอุดมศึกษา ควรใหค้วาม 
สาํคญักบัการสร้างความเป็นเลิศของการวิจยัของอุดมศึกษาซ่ึงข้ึนอยู่กบัการวางโครงสร้างระบบ
วิจยัในภาพรวม รวมถึงนโยบายระบบวิจยั การจดัสรรทรัพยากรวิจยั การบริหารจดัการทุนวิจยั 
ตลอดจนการประสานพลงัระหว่างหน่วยปฏิบติัการวิจยั การมีนโยบายท่ีชดัเจนในกระบวนการ
จดัสรรทรัพยากรวิจยัเพ่ือสร้างงานวิจยัท่ีมีมูลค่าเพ่ิมต่อระบบเศรษฐกิจและพฒันาสังคม โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในภาวะท่ีมีความจาํกดัในงบประมาณสนบัสนุน ในขณะเดียวกนักย็งัตอ้งดูแลการวิจยัท่ีไม่มี
ผลต่อภาคการผลิตหรือมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ แต่มีความจาํเป็นต่อสังคม รวมทั้งการสนบัสนุนนกัวิจยั 
รุ่นใหม่ ซ่ึงยงัขาดประสบการณ์และโอกาส และการสนบัสนุนทางการเงินและสิทธิประโยชนท่ี์ 
เอ้ือต่อการผลิตผลงานทั้งจากสถาบนัของรัฐและเอกชน 
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จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการแข่งขนั ผูว้จิยัจึงได ้
กาํหนดประเดน็การประเมินปัจจยันาํเขา้ของสถาบนัการพลศึกษา คือ สถาบนัการพลศึกษามีการ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ารในดา้นใดบา้ง รวมทั้งมีการส่งเสริมสนบัสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัอย่างไร และจากการดาํเนินการของสถาบนัท่ีผ่านมา มีขีด
ความสามารถประเภทหรือชนิดใดท่ีเป็นจุดเด่นและสร้างช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ให้กบัสถาบนัการ  
พลศึกษา 

2.3  กระบวนการดาํเนินการจดัการศึกษาอุดมศึกษา  
 กระบวนการดาํเนินการจดัการศึกษาอุดมศึกษามีการเสนอประเดน็หลกั ไดแ้ก่         

การดาํเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษา และ องคก์ารแห่งความเป็นเลิศดา้นกีฬา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.3.1   การดําเนินงานตามภารกจิอุดมศึกษา  
   สําหรับภารกิจอุดมศึกษาโดยทั่วไป ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน    
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ในส่วนของภารกิจ
อุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาไดมี้การเพ่ิมเติมในประเด็น การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย
เพ่ิมเติมในภารกิจสุดทา้ย มีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 
  1)   การจดัการเรียนการสอน/การผลติบัณฑติ 
 กระบวนการจดัการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนสาํคญัในการนาํหลกัสูตรไป
ปฏิบติัเพ่ือใหไ้ดผ้ลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงเป้าหมายของการจดัการเรียนการ
สอนกคื็อผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะและความสามารถท่ีหลกัสูตรกาํหนด รวมทั้งไดบ้ณัฑิตมีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์(สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศนัสนีย ์ ฉตัรคุปต์
และอุษา ชูชาติ (2545) ท่ีเห็นว่า ประชาชนในยคุศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งมีคุณภาพจะตอ้งมีการศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษาไดม้ากยิ่งข้ึนการจดัการเรียนรู้ใหม่สําหรับระดบัอุดมศึกษาเป็นส่ิงสําคญัและ
ตอ้งคาํนึงถึงสถานการณ์โลก ผูท่ี้จดัระบบการศึกษาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศันก์วา้งไกล การจดัจะตอ้ง
มีอาชีพต่างๆ ให้หลากหลายจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงถ่ายโอนจากคณะหน่ึงไปอีกคณะหน่ึงได ้
เพ่ือใหเ้กิดการยดืหยุน่ ใหเ้ดก็สามารถเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนถนดัท่ีสุด มีความสามารถสูงสุดและไปใช้
ประโยชน์ไดน้อกจากน้ีในระดบัอุดมศึกษายงัตอ้งเนน้การเรียนรู้จากชุมชนตอ้งเนน้ถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งคาํนึงถึงวิชาชีพต่างๆ อยา่งไรกต็าม สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (2551) ระบุวา่ ผูไ้ดรั้บผลโดยตรงของแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ฉบบัท่ี 2 คือ เยาวชน
ไทย นกัศึกษาไทย และบณัฑิตในอนาคต เด็กเยาวชนและนกัศึกษาในวนัน้ีเปล่ียนแปลงทั้งในมิติ
การใชชี้วิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเส่ียงต่าง ๆ สะทอ้นถึงแนวโนม้ของสังคมภายหลงั
ยคุอุตสาหกรรมและความทนัสมยัทั้งปวง (post-industrial / post-modern) มีสัญญาณช้ีการเปล่ียนแปลง
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ชีวิตงานของบณัฑิตในอนาคตท่ีแตกต่างจากปัจจุบนั อาทิเช่น การทาํงานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอด
ช่วงอาย ุ การทาํงานไร้สังกดั (freelance) ความเส่ียงต่อรายไดไ้ม่แน่นอน การจบัคู่ผูร่้วมงานและ
เปล่ียนผูร่้วมงาน เป็นตน้ มีความไม่สอดคลอ้งกนั (mismatch) ระหว่างการศึกษาและทกัษะอาชีพท่ี
พึงประสงคใ์นอนาคต นอกจากความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์แลว้ ความสามารถท่ีสาํคญัไม่ยิง่หยอ่น
จะเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสาร การทาํงานเป็นหมู่คณะ การแกปั้ญหา การรับความเส่ียง การออกแบบ
และความสร้างสรรค ์ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การบริหาร
จดัการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม อุดมศึกษาควรเพ่ิมพ้ืนท่ีการเรียนรู้ของเยาวชนและนกัศึกษาใน
แบบของทกัษะชีวิต ทกัษะสังคม (socialization) สมรรถนะพ้ืนฐานร่วม(base line competencies)ท่ี
ขา้มพน้ความรู้วิชาการท่ีเป็นแท่งความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝังตวั (tacit knowledge 
and ability) ท่ีหาไม่ไดจ้ากการเรียนการสอนในหอ้งท่ีขาดปฏิสมัพนัธ์ สร้างความพร้อมเพ่ือเปิดโลก
ทศัน์สาํหรับบณัฑิตในสภาวะโลกาภิวตัน์ดา้นภาษาและวฒันธรรม รู้และเห็นคุณค่าของพหุลกัษณ์
พหุวฒันธรรม เพ่ิมความสามารถในการเคล่ือนไหว (mobility) และความหลากหลาย (diversity) 
ของนกัศึกษาต่างวยั ต่างภูมิหลงัวฒันธรรมและสังคม ต่างเผา่พนัธ์ุ รวมถึงอาจารย ์การแลกเปล่ียน
และหลกัสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกสาํคญั อุดมศึกษาพึงจดัใหมี้การศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร์” 
(Liberal Arts Education) ในยคุ Post Modern-Post Industrialization ทั้งน้ีหมายรวมทั้งสาระแห่ง
ศาสตร์และกระบวนการแห่งศาสตร์ เรียนรู้บนฐานการทาํงานในภาคการผลิตและภาคสังคม (work-
based / community-based education) เช่น internship/apprenticeshipในภาคการผลิตและภาคสังคม 
สหกิจศึกษา (co-operative education) ทกัษะวิศวกรรม (engineering practice school) 
  2)   การวจัิย 
   สถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งความรู้สาํคญัของประเทศ ซ่ึงมีหนา้ท่ีทั้งใน
การรวบรวม การผลิต และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคม ดว้ยเหตุน้ี หนา้ท่ีหน่ึงซ่ึงแยกไม่ไดจ้าก
พนัธกิจของสถาบนัคือการทาํวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม พนัธกิจน้ีเป็น
ตวับ่งช้ีประการหน่ึงถึงความแตกต่างในด้านคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ดงันั้น 
สถาบนัจึงจาํเป็นตอ้งตระหนกัใหค้วามสาํคญัและจาํเป็นในการยกระดบัคุณภาพของระบบวิจยัให้
สนองความตอ้งการตามพนัธกิจอยา่งเร่งด่วน 
   พนัธกิจดา้นการวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสาํคญัคือ การเป็นแหล่งกลาง
สาํหรับการศึกษาคน้ควา้วิทยาการใหม่ๆ เพ่ือสนบัสนุนใหส้ังคมสามารถเผชิญปัญหาใหม่ๆ ช่วยให้
คาํแนะนาํแก่สังคม เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาหรือการท้าทายท่ีเกิดข้ึนและผลกัดนัสังคมให้
พฒันาต่อไปอย่างไม่หยุดย ั้ง เม่ืออุดมศึกษาไดคิ้ดคน้รวบรวมวิทยาการใหม่ๆ หรือมีองคค์วามรู้ท่ี
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เหมาะสมแลว้ กถ่็ายทอดความรู้ดงักล่าวผ่านกระบวน การเรียนการสอน และใหบ้ริการทางวิชาการ
แก่นกัศึกษาและสงัคม 
   เน่ืองจากงานวิจัยเป็นกระบวนการก่อให้เกิดนวตักรรมและการพฒันา
ความรู้ใหม่ๆ ข้ึน ซ่ึงแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2543-2557 กาํหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษา
กาํหนดทิศทางการวิจยัของตนเอง โดยใหมี้การวิจยัทั้งการวิจยัพ้ืนฐานและการวิจยัประยกุต ์และนาํ
ผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนใ์นการสนบัสนุนรองรับความตอ้งการของประเทศ 
   ความสําคัญของงานวิจัยมีมากข้ึนในสังคมปัจจุบันท่ี เ รียกว่าสังคม
ฐานความรู้ ซ่ึงเกิดข้ึนคู่เคียงกบั ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ในสังคมเช่นน้ี อุดมศึกษายิ่งตอ้งมี
บทบาทมากข้ึนและเป็นท่ีคาดหวงัจากสังคมมากกว่าท่ีเคยเป็น ทั้งน้ีเพราะกระแสโลกาภิวตัน์ส่งผล
ใหค้วามรู้และสินคา้มีระบบการคุม้ครองลิขสิทธ์ิทางปัญญาท่ีทาํใหผ้ลจากการประดิษฐคิ์ดคน้ใหม่มี
ราคาสูงมากข้ึนทุกที จนประเทศท่ีสามารถขายความคิดใหม่ๆ สามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์ท่ีมี
คุณค่าสูงและไดเ้ปรียบในสังคมท่ีมีแข่งขนั ส่วนประเทศท่ีซ้ือความรู้จากประเทศอ่ืนตอ้งตกเป็นผู ้
เสียเปรียบ อาทิ สหราชอาณาจักรได้กําหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยว่าต้องเป็นผู ้นําท่ีมี
ประสิทธิผลในดา้นการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีไดม้าตรฐานในระดบั
โลก และแสวงประโยชน์จากงานวิจยัท่ีเป็นผลผลิตจากมหาวิทยาลยั (ปรัญญา  เวสารัชช,์ 2546) 
   บทบาทของอุดมศึกษาในดา้นการวิจยัจึงถือเป็นบทบาทท่ีจาํเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากการวิจยัมีเป้าหมายสําคญัทั้งในการคน้ควา้หาความจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และใน
การศึกษาแนวทาง รูปแบบ หรือวิธีการในการปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึน โดยเฉพาะการวิจยัท่ีส่งผล
ต่อการกระตุน้เศรษฐกิจและความสามารถการแข่งขนัของประเทศ  โดยบทบาทเก่ียวกบัการวิจยั
ของอุดมศึกษามีมากมายหลากหลาย ดงัน้ี (ปรัญญา  เวสารัชช,์ 2546; วิจารณ์  พานิช, 2546) 
   (1)  พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาต่อเน่ืองสําหรับสังคม 
ประชาชน นกัวิชาการ และผูป้ฏิบติังาน 
   (2)  ผลิตผลงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ ตอบสนองความตอ้งการของสังคม 
และเสนอแนะส่ิงท่ีดีกว่าเพ่ือการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในสังคม รวมทั้งสามารถ
เป็นสินคา้ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ได ้
   (3)  ส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพนกัวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษา 
   (4)  ผลิตนกัวิจยัใหมี้ปริมาณและคุณภาพใหเ้หมาะสมสาํหรับสงัคม 
   (5)  เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการวิจยัใหแ้พร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการประยกุตใ์ชข้อ้คน้พบจากการวิจยัเพ่ือประโยชน์ในการกาํหนดนโยบายการวิจยัต่อเน่ือง และ
การนาํไปใชป้ระโยชนจ์ริง 
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   (6)  ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการคิดคน้วิจยัเพ่ือประโยชน์ของการเรียนรู้
ต่อเน่ืองใหแ้พร่หลายในสงัคม 
   ประโยชนข์องงานวิจยัในอุดมศึกษาของไทยซ่ึงมีส่วนสาํคญัในการยกระดบั
คุณภาพของประเทศในการแข่งขนัระดบัสากล การวิจยัจึงควรมุ่งประโยชน์ต่อไปน้ี  
(อมรวิชช ์ นาครทรรพ, 2547; ปรัญญา  เวสารัชช,์ 2546) 
   (1)  พฒันาผลงานวิจยัเพ่ือยกระดบัคุณภาพการผลิตและบริการของประเทศ 
อนัจะเป็นประโยชนส์าํหรับการแข่งขนัระหว่างประเทศ และเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนและสงัคม 
   (2)  พัฒนากําลังแรงงานระดับสมองของประเทศ ให้สามารถคิดค้น
ดดัแปลงความรู้ต่างๆ เพ่ือใช้ในการดาํรงชีวิตและการทาํงาน และลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ 
   (3)  สร้างเสริมบรรยากาศของการคิดคน้ประดิษฐ์ และการทา้ทายความคิด 
และวิธีการเดิมๆ อนันาํไปสู่การปรับตวัและเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองในสังคมเพ่ือนาํไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง 
   การวิจยัไม่เพียงแต่เป็นการหาคาํตอบใหม่ๆ ให้แก่สังคมเท่านั้น แต่ยงัสร้าง
วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ให้ครอบคลุมองคาพยพในสังคมด้วย ดังนั้ น จึงสรุปประโยชน์ของ
งานวิจยัในอุดมศึกษา ดงัน้ี 
   (1)  เป็นการเสริมสร้างภูมิปัญญาและประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่ 
คณาจารยแ์ละนกัศึกษา กล่าวคือ ทาํใหท้ั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษาคิดคน้กบัการโตแ้ยง้ทา้ทายความคิด
เดิม และริเร่ิมแสวงหาหนทางเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความคิด วิธีการ และส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพ
กว่าเดิม กระบวนการดงักล่าว ถือเป็นกระบวนการสร้างสรรคท์างปัญญาซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นในสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
   (2)  เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนการสอน โดยปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการ
เรียนการสอนท่ีเคยเป็นมาแต่เดิมใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ทาํใหผู้เ้รียนไดป้ระโยชนม์ากข้ึน สามารถ
เรียนรู้และเรียนคิดไดดี้กว่าเดิม และสามารถปรับประยกุตเ์ทคโนโลยีและส่ือการเรียนการสอนใน
สงัคมโลกาภิวตันใ์หเ้กิดประโยชนต่์อการเรียนการสอนมากข้ึน 
   (3)  เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ โดยพฒันาองค์ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการต่อ
ยอดอย่างต่อเน่ือง การพฒันาส่วนน้ีจะทาํใหว้งการวิชาการสามารถปลดตนเองออกจากการอา้งอิง
หรือการใชค้วามคิดเห็นเล่ือนลอยโดยปราศจากหลกัฐานขอ้เท็จจริง แต่เนน้ใชข่้อมูลเชิงประจกัษ ์
การใช้เหตุผล การยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และการวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ในการ
ดาํเนินการอยา่งสมเหตุสมผลท่ีสุด 
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   (4)  เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงท่ีวดัระดบัคุณภาพและศกัยภาพของอาจารย ์อนัจะ
นาํไปสู่การวางแผนพฒันาคณาจารยใ์ห้เหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละสถาบนั ถือเป็นส่วน
หน่ึงของการพิจารณาผลงานและความกา้วหนา้ทางวิชาชีพของคณาจารย ์
   (5)  เพ่ือพฒันาคนรุ่นใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศใน
สงัคมแห่งการเรียนรู้ และเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยกิจกรรมการวิจยัจะมีส่วนพฒันากาํลงัคนในดา้น
การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การทา้ทายอยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือ แนวคิดและวิธีการปฏิบติัเดิม การยดึ
มัน่กบัความจริงและตรรกะ การยอมรับผูอ่ื้น รวมทั้งการคิดคน้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
ลกัษณะเช่นน้ีถือเป็นส่วนสาํคญัและเป็นท่ีตอ้งการเพ่ือการพฒันาประเทศไปสู่สภาวะการแข่งขนัท่ี
ดีในสังคมปัจจุบนั ทั้งน้ี กิจกรรมการวิจยัในอุดมศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสร้างคนรุ่น
ใหม่ดว้ย 
   แนวโนม้ดา้นการวิจยัในอุดมศึกษา เม่ือพิจารณากระแสการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในสงัคมโลก การวิจยัในอุดมศึกษามีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ี 
   (1)  เนน้สหวิทยาการ โดยการวิจยัจะเนน้ปัญหาหรือเนน้ประเดน็ (problem-
oriented, issue-oriented) มากข้ึน เพ่ือตอบสนองกบัสภาพปัญหาจริงท่ีเกิดข้ึน โดยหน่วยงานของรัฐ 
สังคม และหน่วยงานสนับสนุนการวิจยัจะให้ความสําคญัแก่งานวิจยัท่ีช่วยแก้ปัญหา หรือช่วย
พฒันากบัสภาพท่ีเป็นอยูใ่หดี้กว่าเดิม โดยการวิจยัพ้ืนฐานจะไดรั้บความสนใจนอ้ยลง แต่เน่ืองจาก
การวิจยัพ้ืนฐานเป็นเร่ืองสําคญัสําหรับการวิจยัอ่ืนๆ รัฐจึงจาํเป็นตอ้งให้การสนับสนุนงานวิจยั
พ้ืนฐานต่อไป 
   (2)  ความตอ้งการงานวิจยัจะเพ่ิมข้ึน ในสังคมแห่งการเรียนรู้ซ่ึงความรู้
กลายเป็นสินคา้และทรัพยสิ์นสาํคญัทางสังคม ความตอ้งการงานวิจยัมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึนซ่ึงเป็น
นิมิตหมายท่ีดีท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะสนองตอบความตอ้งการดงักล่าว 
   (3)  ความคาดหวงัเร่ืองคุณภาพงานวิจยั เม่ือสังคมคุน้เคยกบังานวิจยัและ
สถาบนัอุดมศึกษายงัเป็นแหล่งวิจยัสําคญัของประเทศ สังคมย่อมคาดหวงัคุณภาพงานวิจยัของ
คณาจารย์มากข้ึน นอกเหนือจากความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แล้ว สังคมคาดหวงัว่า
สถาบนัอุดมศึกษาจะมีประสบการณ์ในการคิดคน้เร่ืองราวใหม่ๆ เพ่ือนาํเสนอต่อสังคม และมี
บทบาทในดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมวิจยัในอุดมศึกษา 
   (4) สถาบนัอุดมศึกษาจะใหค้วามสาํคญัแก่งานวิจยัมากข้ึน สถาบนัอุดมศึกษา
จาํเป็นตอ้งปรับตวัโดยหนัมาให้ความสนใจกบัการวิจยัมากข้ึน โดยเป็นงานวิจยัท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของสงัคม นัน่คือ สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเร่งรัดพฒันาโครงสร้างพื้นฐานการวิจยัของตนเอง 
อาทิ นักวิจัย แหล่งคน้ควา้ วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี งบประมาณ หน่วยงานและ
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บุคลากรสนบัสนุน ระบบ และวิธีการถ่ายทอด เป็นตน้ และตอบสนองความตอ้งการจากภายนอก
มากข้ึน 
   แนวโน้มท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศท่ีพฒันาแลว้อาจถือเป็น
แนวโน้มท่ีเป็นสากล โดยประเทศกาํลงัพฒันาจะถือเป็นแบบอย่าง ผลคือ สถาบนัอุดมศึกษาท่ี
ปรับตวัไดเ้ร็วหรือมีทรัพยากรสนบัสนุน นัน่คือ คน เงิน วสัดุ และผูน้าํ ท่ีมีคุณภาพเพียงพอ จะเป็น
อุดมศึกษาท่ีมีความพร้อม และพฒันาไปสู่สถาบนัระดบัคุณภาพไดดี้กว่าสถาบนัท่ีมีขอ้จาํกดั ยิ่ง
สถาบนัสามารถริเร่ิมผลกัดนัการวิจยัไดร้วดเร็วเพยีงใด กย็อ่มไดเ้ปรียบมากข้ึนเท่านั้น 
   ระบบการวิจยัท่ีพึงประสงคข์องสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือให้สามารถผลิตงานวิจยั
ท่ีเป็นประโยชนส์าํหรับการพฒันาสงัคม และประเทศตามพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงสถาบนั 
อุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบงานวิจยัใหเ้หมาะสมกบัสภาพความพร้อมของแต่ละแห่ง ดงัน้ี   
(อมรวิชช ์ นาครทรรพ, 2547; ปรัญญา  เวสารัชช,์ 2546; วิจารณ์  พานิช, 2546; จรัส  สุวรรณเวลา, 2545) 
   (1)  มีนโยบาย ทิศทาง และมาตรการสนับสนุนอย่างจริงจงัเก่ียวกบัภาระ
งานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษา โดยควรกาํหนดแผนยทุธศาสตร์ของวิจยัของสถาบนั ซ่ึงครอบคลุม
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ และทิศทางของการวิจยัของสถาบนั ทั้ งน้ีสถาบันต้องนําแผน
ยทุธศาสตร์การวิจยัดงักล่าวไปจดัทาํแผนปฏิบติัการซ่ึงมีการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่างๆ ท่ีจาํเป็น
เพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมายของแผน นอกจากน้ี การจดัทาํงบประมาณประจาํปีของสถาบนัควร
สะทอ้นภาพการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การวิจยัดว้ย 
   (2)  สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเน้นการวิจยั ต้องจดัให้มีโครงสร้างรองรับการ
ดาํเนินการวิจัยให้เป็นรูปธรรม มีการกาํหนดบทบาทภารกิจและเป้าหมายผลงานชดัเจน โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบและบุคลากรรับผิดชอบ โครงสร้างท่ีจัดตั้ งข้ึน ควรมีการสอดรับและ
ประสานกนัอย่างเป็นเอกภาพทั้งระบบในสถาบนั และมีกระบวนการภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
สนบัสนุนการวิจยั ส่งเสริมให้อาจารย ์และนกัวิจยัอ่ืนท่ีไม่ใช่อาจารย ์สามารถผลิตผลงานวิจยัท่ีมี
คุณภาพ ท่ีเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของวงการวิชาการ หรือสามารถประยุกต์ใช้
ประโยชนไ์ดจ้ริงสาํหรับสังคมและประเทศชาติ 
   (3)  มีโครงสร้างพ้ืนฐานการวิจยัท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เช่น แหล่งคน้ควา้
ทั้งจากห้องสมุดหรือฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบติัการทดลอง แปลงทดลอง หน่วยท่ีให้
คาํปรึกษาดา้นสถิติ ดา้นกฎหมาย หรือดา้นเทคนิค ผูช่้วยนกัวิจยั เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ และ
สถาบนัตอ้งลงทุนพฒันาความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่าน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจดัหา
เคร่ืองมืออุปกรณ์จาํเป็นท่ีทันสมัย ท่ีสําคัญคือมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยท่ี
เหมาะสม 
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   (4)  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งแสวงหา และสนับสนุนให้นกัวิจยัท่ีมีคุณภาพ
ดา้นท่ีสถาบนัมีความสนใจหรือมีความพร้อมมากท่ีสุด นกัวิจยัอาจเป็นอาจารยท่ี์มีประสบการณ์และ
ผลงานเป็นท่ียอมรับ โดยเชิญมาเป็นอาจารยป์ระจาํหรือเชิญมาร่วมโครงการวิจัยสําคญั ทั้ งน้ี 
สถาบนัตอ้งใชโ้อกาสจากการมีนกัวิจยัคุณภาพเหล่าน้ีเพ่ือฝึกฝนนกัวิจยัรุ่นใหม่ หรือสร้างนกัวิจยั
ใหม่ๆ ข้ึน และกาํหนดมาตรการท่ีเป็นแรงจูงใจในการทาํงานวิจยั เพ่ือใหน้กัวิจยัมีความสุข กบัการ
ทาํงานวิจยั และสามารถทาํงานวิจยัเร่ืองสาํคญัในลกัษณะชุดโครงการหรืองานวิจยัต่อเน่ืองได ้
   (5)  สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเนน้การวิจยัควรใชง้านวิจยัในการเรียนการสอนทุก
ระดบั การใชง้านวิจยัในการเรียนการสอนน้ี นอกจากจะใชป้ระโยชน์จากการวิจยัดว้ยการเผยแพร่
ในชั้นเรียนแลว้ ยงัเป็นการช่วยค่านิยม และทศันคติท่ีดีแก่นกัศึกษาในงานวิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
งานวิจยัท่ีเกิดจากคนไทยดว้ยกนั และช่วยสร้างความต่ืนตวัในการคิดคน้ความรู้ใหม่ๆ ผ่านการวิจยั 
ซ่ึงเท่ากบัสร้างคนรุ่นใหม่ใหเ้ป็นนกัคิดนกัคน้ควา้ในสาขาจาํเป็นของประเทศ 
   (6)  มีกระบวนการผลิตและพฒันานกัวิจยัอยา่งต่อเน่ืองโดยจดัหลกัสูตรฝึก 
อบรมเทคนิควิธีการวิจยัใหแ้ก่คณาจารยแ์ละนกัวิจยัของสถาบนั เผยแพร่วิธีการวิจยัหรือผลงานวิจยั
ใหม่ๆ แก่นักวิจัย รวมทั้ งมีการฝึกอบรมนักวิจัยภายนอกเพ่ือให้สามารถทาํงานวิจัยอันเป็น
ประโยชนต่์อสงัคมได ้การผลิตนกัวิจยัอยา่งต่อเน่ืองไม่เพียงเป็นเคร่ืองประกนัว่า สถาบนัอุดมศึกษา
จะไม่ขาดแคลนนักวิจัยเฉพาะทางในเร่ืองท่ีสถาบันมีความพร้อม แต่ยงัเป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
   (7)  เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการทาํวิจยั 
การเสริมสร้างเช่นน้ีอาจทาํไดท้ั้งโดยการจดัสถานท่ีและกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการต่ืนตวัในงานวิจยั 
อาทิ การจดัสนทนาแลกเปล่ียนประสบการณ์และผลงานวิจยั การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ การจดัทาํ
รายการผา่นส่ือมวลชน การเชิญชวนนกัวิจยัต่างสถาบนัมาพบปะสังสรรค ์การเชิญนกัวิจยัต่างประเทศ
มาบรรยาย การจดัประชุมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่งานวิจยั การจดัหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้วิจยั เป็นตน้ 
   (8)  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัให้มีระบบติดตามประเมินผล เพ่ือรับทราบ
ความคืบหน้าของผลการวิจยัในสถาบนั รวบรวมผลงานวิจยัในฐานขอ้มูล กาํหนดมาตรฐานและ
ดชันีช้ีวดัผลงานวิจยัเพ่ือประเมินคุณภาพของงานวิจยั ประเมินความพร้อมของระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานการวิจยั และใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบงานวิจยัของสถาบนั 
   (9)  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเผยแพร่และใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ เผยแพร่ผา่นเอกสารของสถาบนั จดับริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอก สนบัสนุนให้
นกัวิจยัประยกุตผ์ลงาน สนบัสนุนการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิทางปัญญา เป็นตวัแทนการตลาดเพ่ือใหมี้
การนาํผลวิจยัไปใชป้ระโยชนแ์ละดูการใชป้ระโยชนด์งักล่าวแทนนกัวิจยั 
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   (10)  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจัดให้มีการประสานเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน
ภายนอก และประชาคม เพ่ือสร้างเครือข่ายสนับสนุนการวิจยั โดยให้บุคคลภายนอกไดรั้บทราบ
สมรรถนะในการวิจยัของสถาบนั ทราบคุณค่าของผลงานวิจยั ส่งเสริมการร่วมมือกบัสถาบนั 
ผูป้ระกอบการ ชุมชน และหน่วยงานของรัฐในการวิจยัและใชป้ระโยชนจ์ากการวิจยั 
  3)  การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมได้รับแรงกระตุ้นอย่างมากจาก
กระแสการเรียกร้องโอกาสทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง โดย สํานกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ไดว้ิจยัเร่ือง ผลกระทบโลกาภิวตัน์ต่อการจดัการศึกษาไทยในอีก 5 
ปีขา้งหนา้ พบว่า ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการวิชาการแก่สังคมของสถาบนัอุดมศึกษา คือ 
กระแสความตอ้งการให้สถาบนัอุดมศึกษาเปิดประตูกวา้งสู่มหาชนจึงนาํมาซ่ึง การขยายบทบาท
ดา้นการศึกษาต่อเน่ืองของสถาบนัอุดมศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งในภาคเมือง ชนบท และภาคการ
ผลิตต่างๆ โดยการใหบ้ริการวิชาการในหลายๆ ส่วนยงัถูกมองในฐานะเคร่ืองมือในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการหารายไดข้องสถาบนัอุดมศึกษาอีกดว้ย นอกจากนั้น ปัจจุบนัขอบเขตและ
ความหมายของการให้บริการวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษาดูจะยิ่งขยายขอบเขตกวา้งขวางยิ่งข้ึน 
โดยรวมไปถึงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามกระแสนโยบายการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้
ชุมชนชนบท โดยมีสถาบนัหลายกลุ่มท่ีเขา้มาขานรับบทบาทน้ีอย่างจริงจงั อาทิ สถาบนัราชภฏั 
เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ท่ีมีโครงการวิจยั เร่ือง 
รูปแบบและภารกิจอุดมศึกษา พบว่า ภารกิจอุดมศึกษาท่ีพึงประสงคคื์อ การสร้างและพฒันาองค์
ความรู้ท่ีทนัสมัย สร้างชุมชนวิชาการทั้ งในและนอกสถาบัน มีการนําอุดมศึกษาไปสู่ปวงชน 
อุดมศึกษาท่ีมีความหลากหลาย มีความเสมอภาค ทุกคนมีโอกาสไดศึ้กษาสนองตอบไดทุ้กเวลา
สถานท่ี มีความต่อเน่ืองศึกษาไดต้ลอดชีวิต และพฒันาให้เหมาะสมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย 
ดงันั้น สรุปได้ว่า ภารกิจดา้นการให้บริการวิชาการกบัสังคม ได้แก่ (1) การขยายบทบาทด้าน
การศึกษาต่อเน่ืองของสถาบนัอุดมศึกษา (2) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการหารายไดข้อง
สถาบนัอุดมศึกษา และ (3) การเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน โดยขยายดงัน้ี 
 (1) การขยายบทบาทดา้นการศึกษาต่อเน่ืองของสถาบนัอุดมศึกษา จะเนน้
บทบาทในการเสริมสร้างความเสมอภาคดว้ยการหนุนการให้บริการวิชาการความรู้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทั้งในภาคเมือง ชนบท และภาคการผลิตต่างๆ โดย อดุลย ์ วิริยเวชกุล (2541) ไดใ้ห้
ความสาํคญัอยา่งมากในการพฒันาทกัษะ พฒันาฝีมือใหแ้ก่บุคคลกลุ่มใหญ่ในประเทศ ซ่ึงหมายถึง
กลุ่มบุคคลท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบัแลว้ไม่สามารถจะเรียนในมหาวิทยาลยัได ้กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีถือ
ไดว้่าเป็นขุมกาํลงัดา้นปฏิบติัการของประเทศ และมีความจาํเป็นจะตอ้งไปประกอบอาชีพของ
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ตนเองเพ่ือยงัชีพ เล้ียงตนเองและครอบครัวในอนาคต ถา้ไม่มีฝีมือ ไม่มีทกัษะในการทาํเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงซ่ึงแน่นอนบุคคลเหล่าน้ีก็จาํเป็นตอ้งไปขายแรงงาน นัน่คือ ไปแบกไปหามเท่านั้นไม่สามารถ
จะทาํกิจกรรมอ่ืนท่ีตอ้งใชท้กัษะ ใชค้วามชาํนาญ ดงันั้นรัฐจะตอ้งมีส่วนในการทาํหนา้ท่ีตอ้งเร่งรัด
ให้บุคคลกลุ่มใหญ่กลุ่มน้ีไดรั้บการพฒันาฝีมือ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการไปประกอบอาชีพ ปัจจุบนั
ในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจกัรไดมี้การพฒันากา้วไกลไปมากในเร่ือง
การศึกษาต่อเน่ือง หรือการศึกษาเพ่ิมเติม คือ มีการตั้งวิทยาลยัการศึกษาต่อเน่ือง ต่างๆ มากมาย ซ่ึง
ในภาษาองักฤษเรียกว่า Further Education Colleges อยูต่ามเมืองต่างๆ งบประมาณของรัฐท่ีลงทุน
ไปในกลุ่มวิทยาลยัต่อเน่ืองต่างๆ เหล่าน้ีจะมากกว่าเงินท่ีลงทุนให้แก่ระบบอุดมศึกษาท่ีเป็น
มหาวิทยาลยัทั้งหมด ซ่ึงจุดน้ีเป็นจุดท่ีมีความสาํคญัในการท่ีจะพฒันาฝีมือ ใหแ้ก่เยาวชนกลุ่มใหญ่
ของประเทศ พฒันาความแม่นยาํ ความถูกตอ้ง พฒันาเทคนิค ผลผลิตกจ็ะมีคุณภาพ อนัจะเป็นการ
เสริมศกัยภาพเชิงแข่งขนัในดา้นการคา้ในดา้นผลิตภณัฑต่์างๆ ของประเทศดว้ย ปัจจุบนัในประเทศ
ไทยให้การสนับสนุนในเร่ืองน้ียงัมีไม่มากเท่าท่ีควรและไปเน้นการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั 
พฒันาเชิงความคิด แต่การพฒันาเชิงฝีมือในมหาวิทยาลยัจะนอ้ย ไม่ว่าจะเรียนในวิชาใดก็ตาม 
สอดคลอ้งกบัสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ท่ีเสนอว่า ระบบวิทยาลยัชุมชน จะตอ้ง
เน้นหนกัการศึกษาต่อเน่ืองและการบริการวิชาการแก่ชุมชนกบัเน้นการตอบสนองความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ินเป็นสาํคญั สถาบนัในระบบน้ีส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ สถาบนัราชภฏั และสถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคลในสังกดักระทรวงศึกษาธิการบางส่วน สถาบนัการพลศึกษา โดยเฉพาะท่ีตั้งอยูใ่นส่วน
ภูมิภาค 
 (2)  การเสริมสร้างขีดความสามารถในการหารายไดข้องสถาบนัอุดมศึกษา
เกิดข้ึนจากกระแสความตอ้งการส่งเสริมความสามารถในการพ่ึงตนเองทางการเงินของสถาบนั 
อุดมศึกษา ดงันั้นการให้บริการวิชาการจึงถูกมองว่านอกจากในแง่ของการบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือ
สงัคมแลว้ ในอีกแง่หน่ึงกน่็าจะเป็นแหล่งรายไดร้ะดบัหน่ึงใหแ้ก่สถาบนัอุดมศึกษาดว้ย โดยโครงการ
ศึกษาวิจยั เร่ือง อุดมศึกษาวิกฤตและทางออก ของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ได้
เสนอว่า สถาบนัอุดมศึกษาสามารถท่ีจะให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนไดใ้นหลายรูปแบบซ่ึงทาํ
รายไดใ้หแ้ก่สถาบนัเป็นอยา่งดี อาทิ (1) จดัการประชุม สัมมนา ทางวิชาการ (2) จดัหลกัสูตรอบรม
ระยะสั้น (3) รับทดสอบมาตรฐานสินคา้และส่ิงประดิษฐ ์(4) เปิดสถานท่ีบริการไดแ้ก่ โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสตัว ์โรงเรียนอนุบาล ประถม มธัยม ซ่ึงโดยปกติเพ่ือใหส้วสัดิการ บริการแก่บุคคลากร
ของสถาบนัอุดมศึกษาสามารถขยายกิจการออกไปสู่บริการประชาชนทัว่ไป (5) การเป็นท่ีปรึกษา
ใหแ้ก่เอกชน  อยา่งไรกต็ามสถาบนัอุดมศึกษาในฐานะเป็นสถาบนัการศึกษาของรัฐ ไม่สามารถมอง
การบริการวิชาการเป็นแหล่งแสวงหารายไดแ้ต่เพียงอยา่งเดียว ดงันั้นโครงการบริการวิชาการของ
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สถาบนัจึงอาจแบ่งออกตามลกัษณะรายไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ (1) โครงการบริการวิชาการท่ีสถาบนัรับ
อาสาเขา้ไปทาํโดยไม่คิดค่าบริการเป็นการทาํใหฟ้รีแต่เห็นประโยชนท่ี์จะก่อใหเ้กิดประสบการณ์ท่ี
เหมาะสม และวิทยาการใหม่ อาทิ การสาํรวจประชามติในการเลือกตั้ง (election polls) (2) โครงการ
บริการวิชาการท่ีสถาบนัคิดค่าบริการเพียงบางส่วน หรือในอตัราตอบแทนท่ีตํ่ากว่าปรกติ เน่ืองจาก
หน่วยงานท่ีรับบริการไม่สามารถจ่ายค่าบริการไดเ้ต็มท่ี แต่สถาบนัและผูด้าํเนินงานโครงการของ
สถาบนัเห็นวา่เป็นโครงการท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม และมีผลพลอยไดท้างดา้นอ่ืน และ (3) โครงการ
บริการวิชาการท่ีคิดค่าบริการเต็มท่ีในรูปของค่าใช้จ่ายโดยตรงท่ีเกิดข้ึนและค่าตอบแทนของผู ้
ดาํเนินงานโครงการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมของศูนยบ์ริการวิชาการ (คณะกรรมการจดัทาํแผน
อุดมศึกษาระยะยาว, 2533) นอกจากน้ี สถาบนัอุดมศึกษาอาจจะสร้างบริการใหม่ๆ ท่ีสร้างประโยชน์
ข้ึนมา และมีการแลกเปล่ียนกนัได ้เช่น เร่ืองของการพฒันาบุคลากรท่ีมีอยูแ่ลว้ (retrain) ใหมี้ทกัษะ
การปฏิบติั (practical skill) มากข้ึน (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 

 (3) การเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน ในการสร้างเครือข่ายอุดมศึกษา 
จะเป็นปัจจยัหลกัในกระบวนการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี เพ่ือระดมบุคลากร ความเช่ียวชาญ และ
ฐานความรู้ท่ีหลากหลาย ในการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีผลต่อทั้งเศรษฐกิจชุมชน ความ
เป็นอยูข่องประชาชน และชุมชนท่ีเขม้แขง็ในท่ีสุด โดยมีแนวทางการพฒันาเก่ียวกบั (1)  การช่วย
ยกระดบัขีดความสามารถและคุณภาพ โดยเฉพาะระหว่างองคก์รท่ีเขม้แข็งและองคก์รใหม่หรือ
อ่อนแอกว่า (2) สนับสนุนการทาํงานในระบบเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือพฒันาชุมชน เพ่ือให้
อุดมศึกษาเป็นกลไกสําคญัของรัฐในการสร้างความเขม้แข็งและความพร้อมให้กบัการกระจาย
อาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน โดยร่วมมือกบัผูน้าํชุมชน และประชาสังคม (3) สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเครือข่าย
ทางวิชาการ (4) เช่ือมโยงเครือข่ายอุดมศึกษากบัภาคการผลิต อุตสาหกรรมระดบัชาติ อุตสาหกรรม
ระดบัทอ้งถ่ิน การวิจยัร่วมการแบ่งภารกิจทางวิชาการแบบเดียวกบัห่วงโซ่อุปทานของเอกชน การ
สร้างและพฒันาเส้นทางนักวิจยัอาชีพร่วมกบัภาคเอกชนและ (5) สนับสนุนการทาํงานระบบ
เครือข่ายเพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมจรรโลงเสรีภาพ
และประชาธิปไตย สร้างแบบอยา่งท่ีดีและแรงบนัดาลใจในความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเยาวชน 
(สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 
  4)  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกฬีาไทย 
                        (1)  มโนทศันข์องศิลปวฒันธรรม 

  ศิลปวฒันธรรม เป็นรากฐานของการดาํรงอยูแ่ละการพฒันาประเทศเป็น 
ประจกัษพ์ยานแห่งอารยธรรมของชาติ ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาจึงมีภารกิจดา้นการส่งเสริมและ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม มุ่งผลิตบณัฑิตให้ถึงความพร้อมดา้นจิตสาํนึกทางศิลปวฒันธรรมควบคู่
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กบัการถึงพร้อมดา้นคุณธรรม อยา่งไรกต็าม สถาบนัการพลศึกษาไดเ้พ่ิมเติมการละเล่นพ้ืนบา้นและ
กีฬาไทยในภารกิจดา้นน้ี ถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของสถาบนั 
                          ศิลปวฒันธรรมหมายถึงแบบแผนของการประพฤติ ปฏิบติัของผูค้นใน
สังคมท่ีไดรั้บการ สั่งสม จากรุ่นต่อรุ่นซ่ึงแสดงออกในรูปของสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความคิด 
สติปัญญา รวมทั้งระบบคุณธรรม ซ่ึงสัญลกัษณ์ท่ีแสดงออกอาจอยูใ่นรูปแบบท่ีจบัตอ้งได ้ เช่น 
ภาษา การแต่งกาย เทคโนโลย ีศิลปะ กิริยาท่าทาง และรูปแบบท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ความคิด ความ
เช่ือ ค่านิยม อยา่งไรก็ตาม สัญลกัษณ์ทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ใกลชิ้ด เน่ืองจากส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้มกัมี ความหมายหรือระบบคุณค่าอยูเ่บ้ืองหลงั (สาํนกันโยบายและ
ยทุธศาสตร์, 2550) ในส่วน ประเวศ วะสี (2531) อธิบายวา่ ศิลปวฒันธรรมถือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
สะสมข้ึนมาจากประสบการณ์หรือความชดัเจนจากชีวิตและสังคมในทอ้งถ่ินหน่ึงๆ เพราะฉะนั้นจึง
มีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองของทอ้งถ่ินมากกว่าภูมิปัญญาท่ีมาจากขา้งนอกซ่ึงลกัษณะสาํคญัของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินก็คือมีวฒันธรรมเป็นพ้ืนฐาน มีความเป็นบูรณาการสูงทั้งในเร่ืองของกาย ใจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม และเช่ือมโยงไปสู่นามธรรมท่ีลึกซ้ึงสูงส่งอีกทั้งยงัเนน้ความสาํคญัของจริยธรรม
มากกว่าวตัถุ เพราะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้ความสาํคญัแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผูอ้าวุโส ซ่ึง
เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์มากกวา่ สาํหรับ กรมศิลปกร (2544) อธิบายวา่ ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เป็นตวัช้ีท่ีสาํคญัต่อการแสดงออกถึงภูมิปัญญาของชุมชน ต่อการดาํเนินชีวิต เช่น ประเพณี
การบวชนาค เขา้พรรษา แต่งงาน นอกจากนั้น ยงัมีศิลปกรรมพ้ืนบา้นท่ีแสดงปรากฏให้เห็นถึง
ความสาํเร็จของภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาหลายช่วงอาย ุ เช่น งานจกัสาน การทอกระเป๋าย่านลิเภา 
กระเป๋าถือใบตาล เส่ือจนัทร์บูร เคร่ืองจกัสานสาํหรับจบัสัตว ์ จกัสานเป็นเคร่ืองใช ้ กล่องขา้ว 
ขนัโตก เปลเด็ก เคร่ืองป้ันดินเผา งานแกะสลกั งานป้ัน หล่อดว้ยโลหะ การก่อสร้างอาคารท่ีอยู่
อาศยั ภาพเขียนบนผนงั การฟ้อนรํา และเพลงพ้ืนบา้น เป็นตน้ 
 สาํหรับองคก์ารยเูนสโก ไดจ้าํแนกศิลปวฒันธรรมเป็น 5 สาขาคือ สาขา 
มนุษยศาสตร์ สาขาศิลปะ สาขาการช่างฝีมือ สาขาคหกรรมศิลป์ และสาขากีฬาและนนัทนาการ ซ่ึง
ทั้ง 5 ประการมีทั้งท่ีเป็นวตัถุและจิตใจ ปัจจุบนักระทรวงวฒันธรรม จาํแนกวฒันธรรมออกเป็น 3 
ประเภทคือ วฒันธรรมทางวตัถุซ่ึงสามารถจบัตอ้งได ้วฒันธรรมทาง จิตใจท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้
และความหลากหลายทางวฒันธรรม นอกจากน้ีวฒันธรรมยงัปรากฏใน รูปแบบของวฒันธรรมท่ี
เป็นมรดก (heritage culture) วฒันธรรมท่ีเป็นวิถีชีวิต (living culture) และวฒันธรรมท่ีสร้างสรรค ์
(creative culture) ซ่ึงในแต่ละประเภทสามารถปรากฏไดท้ั้งในลกัษณะท่ี สัมผสัได ้ (tangible 
culture) และสมัผสัไม่ได ้(intangible culture) 
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 การเกิดวฒันธรรมมีสาเหตุมาจากความตอ้งการของมนุษย ์ 3 ประการ 
คือ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการตอบสนองทางชีววิทยา ความตอ้งการทางสังคม (social needs) และ
ความตอ้งการทาง จิตใจ (psychological needs) พฒันาการของการเกิดวฒันธรรม เร่ิมตน้ท่ีความ
ตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน ไปสู่ ความตอ้งการชีวิตท่ีดีข้ึน จนกระทัง่เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดคือความ
ตอ้งการเสถียรภาพและความมัน่คง การตอบสนองความตอ้งการระดบัแรกเป็นการตอบสนองใน
ระดบัปัจจยั 4 เม่ือความตอ้งการสูงข้ึน การตอบสนองจะอยูใ่นรูปของวฒันธรรม และเม่ือความ
ตอ้งการสูงไปจนถึงเสถียรภาพความมัน่คงจะพฒันาการตอบสนองไปสู่สถาบนัทางสงัคม 

 โดยสรุป ศิลปวฒันธรรมเป็นความรู้ท่ีสร้างสรรคแ์ละวิถีการดาํเนินชีวิต  
ท่ีสืบทอดเป็นมรดกสืบต่อกนัมา ทั้งท่ีจบัตอ้งไดซ่ึ้งเป็นศิลปวฒันธรรมทางวตัถุ และจบัตอ้งไม่ไดท่ี้
อยูใ่นรูปดา้นจิตใจ โดยการเกิดศิลปวฒันธรรมมาจากความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยท์ั้งทางดา้น
ชีววิทยา ดา้นสังคมและดา้นจิตใจ ดงันั้น ศิลปวฒันธรรมจึงเป็นภูมิปัญญาและเป็นขุมทรัพยท์าง
ปัญญาท่ีควรค่าแก่การทาํนุบาํรุงรักษาเพือ่อนาคตแห่งการดาํรงอยูถ่่ายทอดเป็นมรดกสืบไป 
                           (2)  คุณค่าของการละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย 

       สําหรับการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยถือเป็นเอกลกัษณ์ท้องถ่ิน 
วฒันธรรม ประเพณี ซ่ึงสืบทอดกนัมาเป็นแบบอย่างประเพณี พีรพงศ ์ บุญศิริ และมาลี  สุรพงศ ์(2536) 
ระบุวา่ ลกัษณะการเล่นพ้ืนบา้น ประกอบดว้ย  (1) เป็นการเล่นท่ีแสดงออกถึงวฒันธรรมประจาํชาติ  
(2) มีการสืบทอดรักษาระบบการเล่นมาแต่บรรพบุรุษ (3) ส่งเสริมความสามคัคี (4) ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์การแสดงออกถึงความสามารถเชิงภาษา ทางกาย ทางวาจา และทางใจ  (5) ส่งเสริมการ
เคล่ือนไหวในชีวิตประจาํวนั และ  (6) ใชอุ้ปกรณ์ซ่ึงมาจากผลผลิตในทอ้งถ่ิน  ในส่วนของ กีฬา 
หมายถึง การเล่นท่ีสนุกสนาน ทาํใหเ้พลิดเพลิน โดยมีเป้าหมายเพ่ือออกกาํลงักายหรือฝึกหดัร่างกาย
และจิตใจ ให้เกิดทกัษะเพ่ือกีฬานั้นภายใต ้กฎ กติกา เน้ือท่ี และขอบเขตของเวลาท่ีกาํหนด ในทศันะ 
ชชัชยั  โกมารทตั (2532) ไดอ้ธิบายหลกัการพ้ืนฐานของการเล่น และกีฬา กล่าวคือ การเล่น คือ
กิจกรรมใดๆ ท่ีทาํโดยความสมคัรใจ มีความเป็นอิสระ มีลกัษณะเฉพาะตวั เป็นไปตามธรรมชาติ มี
ลกัษณะแยกออกจากบทบาทประจาํวนั ไม่เคร่งครัดจริงจงัและไม่มีผลตอบแทน ส่วนกีฬา คือ เกมท่ี
เป็นระบบระเบียบท่ีตอ้งการแสดงออกถึงความสามารถทางกาย 
   คุณค่าการละเล่นพ้ืนบา้นไทยเป็นกลวิธีในการปลูกฝังศีลธรรมบรรพชน
ไทย ซ่ึงสะทอ้นถึงปัญญาของบรรพบุรุษในการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย อีกทั้งสืบทอดพุทธ
ศาสนาผ่านการละเล่นพ้ืนบา้น กล่าวคือ บรรพบุรุษไดป้ระมวลพระธรรมคาํสั่งสอนออกมาเป็น
กิจกรรมในชีวิตประจาํวนัสาํหรับเดก็ออกมาเป็นการละเล่นพื้นบา้น อาทิ การละเล่นข่ีมา้ส่งเมือง ไม้
ห่ึง เสือขา้มห้วย ต่ีจบั ชกัคะเย่อ ช่อนหา เป็นตน้ นอกจากน้ี คุณค่าของการละเล่นพ้ืนบา้นไทยยงั
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วิเคราะห์ออกเป็น 3 ดา้น คือ (1) ดา้นศีลธรรม ท่ีมีการละเล่นท่ีฝึกความอดทน ความซ่ือสัตย ์ความ
รับผิดชอบ (2) ดา้นการถ่ายทอดปัญญาไทย เป็นการละเล่นท่ีฝึกความสังเกตและไหวพริบ ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และ (3) ดา้นเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย ท่ีมีคุณค่าดา้นภาษาในแง่วรรณศิลป์ 
และคุณค่าดา้นภาษาในการส่ือสาร (อจัฉรา  ธนมยั, 2542) 

กีฬาพ้ืนเมืองไทย แต่ละชนิดใหคุ้ณค่าทางพลศึกษาครบทั้ง 5 ทาง คือ   
ทางร่างกาย  ทางจิตใจ  ทางอารมณ์  ทางสติปัญญา  และทางสังคม  ชชัชยั  โกมารทตั (2532)  ได้
ทาํการศึกษาและวิเคราะห์คุณค่าทางพลศึกษาของกีฬาพ้ืนเมืองไทย  พอประมวลไดด้งัน้ี (1) ทาง
ร่างกาย  การเล่นกีฬาพ้ืนเมืองไทยช่วยทาํให้ร่างกายไดเ้คล่ือนไหว  ออกกาํลงักายส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมากข้ึน  เป็นการส่งเสริมให้ร่างกายของผูเ้ล่นได้พฒันาทางด้านกาํลังความแข็งแรง  
ความเร็ว  ความคล่องแคล่วว่องไว  ความทนทาน ความแม่นยาํ  และช่วยพฒันาการประสานของ
ระบบประสาทและกลา้มเน้ือ (2) ทางจิตใจ  การเล่นกีฬาพ้ืนเมืองไทย  ช่วยเสริมสร้างให้เกิดการ
พฒันาคุณค่าทางดา้นจิตใจไปในทางท่ีดี  มีความสมดุลกบัความพอใจ  และความต้องการของ
ตนเองและส่วนรวมช่วยส่งเสริมใหผู้เ้ล่นมีจิตใจแจ่มใส  ร่าเริง  พฒันาความกลา้หาญ  ความเช่ือมัน่  
ความมุมานะ  พยายาม  ฝึกใหเ้ป็นผูมี้ความอดทน  และเสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้กาํลงัใจ (3) ทางอารมณ์  
การเล่นกีฬาพ้ืนเมืองไทย  ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลทางอารมณ์ ส่งเสริมให้ผูเ้ล่นไดฝึ้ก
ทางดา้นความอดกลั้น  การเก็บความรู้สึก  การย ั้งคิด  ส่งเสริมให้เกิดความมัน่คงทางจิต  เกิดความ
พึงพอใจ  และไดผ้อ่นคลาดความตึงเครียด (4) ทางสติปัญญา  การเล่นกีฬาพื้นเมืองไทยช่วยส่งเสริม
ให้ผูเ้ลนไดฝึ้กการใชค้วามคิด การสังเกต การวินิจฉัยปัญหา  การแกปั้ญหา  ฝึกการติดสินใจท่ีดี 
ส่งเสริมให้ไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ มากข้ึนและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ และ (5) ทางสังคม  
การเล่นกีฬาพ้ืนเมืองไทย  ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้ล่นไดฝึ้กการใชชี้วิตสังคมร่วมกนั ส่งเสริมใหผู้เ้ล่นรู้จกั
ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังาน  รู้จกัประสานงานกบัผูอ่ื้น  รู้จกัเคารพในสิทธิและความสามารถของ
ผูอ่ื้น  ฝึกการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  ฝึกการเคารพและปฏิบติัตาม กฎ กติกา  ฝึกใหค้วาม
ยติุธรรมซ่ือสัตย ์ รู้จกัเสียสละ  และรู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  ฝึกใหเ้ป็นผูมี้ระเบียบวินยั  และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  ฝึกให้รู้จกัยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้จกัการปฏิบติัตนใน
ฐานะผูน้าํและผูต้ามท่ีดี  ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามคัคีต่อหมู่คณะ ส่งเสริมความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล  และเสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 
                         (3)  ยทุธศาสตร์การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย 
     สถาบนัการพลศึกษา (2552) ไดมี้การกาํหนดยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย ดงัน้ี 
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     ก. ส่งเสริมและสนบัสนุนงานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ดว้ยการ 
ใหมี้การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและนาํผลการวิจยัมาใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ิน ร่วมมือ
กบัชุมชนเพ่ือการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน และสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งศูนยว์ฒันธรรม
ทอ้งถ่ินในวิทยาเขต เพ่ือเป็นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
    ข.  ส่งเสริม อนุรักษ ์การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย ดว้ยการ จดักิจกรรม
ส่งเสริมและพฒันาการละเล่นพ้ืนบา้น จดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันากีฬาไทย และมีกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
    ค.  สนบัสนุนการเผยแพร่และอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือใหต้ระหนกัใน
ความสําคญัของศิลปวฒันธรรม ดว้ยการ สนบัสนุนและสร้างทีมงานเพ่ือกิจกรรมดา้นทะนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม จดักิจกรรมเพ่ือเผยแพร่และอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม เพ่ือสร้างจิตสาํนึกให้ตระหนกั
ในความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมของชาติ และสร้างกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรมมากข้ึน 
  โดยสรุปสําหรับภารกิจอุดมศึกษา ประกอบดว้ย (1) การจดัการเรียนการ
สอน/การผลิตบณัฑิต เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดมีความทนัสมยัและทนั
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาทั้งน้ีเพื่อให้ไดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(2) การ
วิจยัเป็นการสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ในองคก์าร โดยสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานการวิจยัของ อาทิ นกัวิจยั แหล่งคน้ควา้ วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยี งบประมาณ 
หน่วยงานและบุคลากรสนบัสนุน ระบบ และวิธีการถ่ายทอด เพ่ือให้เกิดการผลิตงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ 
สร้างสรรคป์ระโยชน์กบัองคก์ารและสังคมมากท่ีสุด (3) การใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม ควรมีการ
ขยายบทบาทดา้นการศึกษาต่อเน่ืองของสถาบนัอุดมศึกษา การเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
หารายไดข้องสถาบนัอุดมศึกษา และการเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้ชุมชน และ (4) การทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย มีการส่งเสริมการศึกษา วิจยั เพ่ือการทาํนุบาํรุงและ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย โดยการบูรณาการในการจดัการเรียน
การสอน และการพฒันาผูเ้รียนเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์อยา่งจริงจงั 
  จากภารกิจของอุดมศึกษาท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเด็นใน
การประเมินด้านกระบวนการของภารกิจสถาบันการพลศึกษาเพ่ือให้ทราบว่า กระบวนการ
ดาํเนินงานในภารกิจ 4 ดา้น ประกอบดว้ย จดัการเรียนการสอน/การผลิตบณัฑิต การวิจยั การ
ใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม และ การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย โดย
ภารกิจในแต่ละด้านนั้ นมีปัญหาอุปสรรค หรือส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง และมี
ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง เพ่ือการแกปั้ญหา เอาชนะส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงนั้น 
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2.3.2   องค์การแห่งความเป็นเลศิด้านกฬีา 
องคก์ารความเป็นเลิศ (High  Performance  Organization: HPO) มีแนวคิดมา 

จากองคก์ารทางธุรกิจท่ีมีภาวะการแข่งขนัสูงเพื่อตอ้งการนาํพาองคก์ารให้กา้วไปสู่ความเป็นเลิศท่ี
สามารถแข่งขนัและอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงองคก์ารท่ีไม่มีแนวคิดการแสวงหาผลกาํไรดัง่เช่น 
องค์การทางด้านการศึกษาในภาครัฐ ก็มีความจาํเป็นท่ีต้องปรับองค์การเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงก็คือผูเ้รียนและ
การบรรลุซ่ึงเป้าหมายขององคก์าร  

1)  ความหมายและความสาํคญั    
       การมุ่งสู่องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ ไม่มีคาํนิยามหรือหลกัปฏิบติัท่ีตายตวัข้ึนอยู ่

กบัมุมมองหรือปัจจยัภายในและภายนอกขององคก์ารนั้นๆ  ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
         Buyendiijk (2006) ไดก้ล่าวถึง องคก์ารสู่ความเป็นเลิศว่าเป็นส่ิงจาํเป็นท่ี
องคก์ารตอ้งสร้างเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัไดภ้ายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีมีประกอบไปดว้ย 5 ประการคือ 
         (1)  มีการตั้งเป้าหมายท่ียิง่ใหญ่และดาํเนินการ เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายอยา่งมัน่คงและต่อเน่ือง 
        (2)  มีการร่วมมือกนัระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน (บุคลากรขององคก์าร)
และภายนอกองคก์าร(นกัศึกษา และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ) 

       (3)  มีการกาํหนดกลยทุธ์และวางแนวทางท่ีทาํใหพ้นกังานขององคก์ารรู้วา่
ตอ้งทาํอยา่งไรเพ่ือใหเ้กิดผลดีต่อองคก์าร 

       (4)  สามารถปรับตวัเพือ่ตอบสนองการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งทนัที 
   (5) มีการจดัองคก์ารท่ีทีรูปแบบเรียบง่ายและมีการประสานงานต่อกนั

ตลอดเวลา 
 Miller (2007) อธิบายเก่ียวกบัคาํจาํกดัความขององคก์ารสู่ความเป็นเลิศ โดย
ไดท้าํการนาํเสนอในแง่ของคุณความดีและคุณค่าบนพื้นฐานของความเช่ือมัน่ ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
วดัการตดัสิน  บรรทดัฐาน  เพ่ือประเมินและพฒันาปรับปรุงองคก์ารให้ดีข้ึน  ซ่ึง  Miller  กล่าวว่า
ระบบการทาํงานและทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่วนเช่ือมโยงท่ีสาํคญักบัแนวคิดการมุ่งสู่องคก์าร
แห่งความเป็นเลิศ  การมีระบบการทาํงานท่ีเป็นเลิศเป็นการออกแบบงานว่าจะมอบหมายงานใหก้บั
บุคคลหรือทีม  ในขณะท่ีมีทีมงานท่ีเป็นเลิศจะเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคญัในการทาํงานท่ีจะนําไปสู่
องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ  ทีมงานท่ีเป็นเลิศจะรู้จกัลูกคา้ของตนเป็นอยา่งดี  จะรู้ว่าทาํอยา่งไรงาน
ของตนจึงจะสามารถพฒันาข้ึนไดเ้ร่ือยๆ อีกทั้งสามารถประเมินผลงานของตนเองและมีเทคนิคท่ีใช้
ในการแก้ไขปัญหาได้  นอกจากน้ีทีมงานท่ีเป็นเลิศจะมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการ
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ปกครองตนเองคือ ผูบ้ริหารตอ้งให้อิสระในการบริหารงานแก่ทีมงานดว้ย การมุ่งสู่ทีมงานท่ีเป็น
เลิศจะสามารถดาํเนินการไดผ้ลในทางปฏิบติั  จาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนกระบวนการทาํงานและ
วฒันธรรมองคก์าร 
  ตามทศันะของ Jamil (2009) กล่าวถึงความทา้ทายของการพฒันามหาวิทยาลยั
ไปสู่การสร้างสรรค์ความเป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํ ไดแ้ก่ (1) มหาวิทยาลยัจะตอ้งทาํหน้าท่ีในการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ (creation of new knowledge)  (2) มหาวิทยาลยัตอ้ง
ให้ความสาํคญักบัการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยใชก้ระบวนการท่ีเก่ียวกบัการวิจยัในการถ่ายทอด
ความรู้ใหม่และการผลิตบณัฑิต และ (3) มหาวิทยาลยัตอ้งให้ความสาํคญักบัการสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ท่ีมีคณาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง มีเงินทุนและทรัพยากรท่ีเพียงพอสาํหรับโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นการวิจยัระดบัแนวหนา้ และมีการบริหารจดัการท่ีเป็นธรรมาภิบาลในการใชท้รัพยากร
ร่วมกนัภายในสถาบนั 

สาํหรับทศันะของ จรัส  สุวรรณเวลา (2551) อธิบายถึงความเป็นชั้นนาํท่ีเป็น 
สากล จะตอ้งมีลกัษณะท่ีโดดเด่นและเป็นสากลใน 3 มิติ คือ (1) กรอบความคิดหรือมโนคติของ
บณัฑิตในอนาคตท่ีมีมโนทศัน์ท่ีกวา้ง เป็นประชากรของภูมิภาคและของโลก ทั้งน้ีตอ้งเกิดจากการ
ท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งมีวิสัยทศัน์และนโยบายท่ีชดัเจน ในการดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ 
คณาจารยแ์ละบุคลากร นิสิตนกัศึกษาและบณัฑิต (2) ความเป็นหุน้ส่วนในประชาคมอุดมศึกษาโลก 
ท่ีมหาวิทยาลยัจะตอ้งไม่อยู่อย่างโดดเด่ียว ตอ้งมีความสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลก เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีความหมายทั้งบทบาทของผูใ้ห้และผูรั้บ ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะตอ้งสร้างและสะสมองค์
ความรู้ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ มีคนดีคนเก่งท่ีทรงคุณค่าต่อสังคม และ(3) ความสามารถการแข่งขนั
ในสังคมอุดมศึกษานานาชาติ ซ่ึงอยู่ในระบบตลาดเสรีท่ีมีการแข่งขนัในอนาคต มหาวิทยาลยั
จะตอ้งมีศกัยภาพท่ีจะสามารถอยู่รอดได้ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะแข่งขนักันท่ีคุณภาพทางวิชาการ 
มหาวิทยาลยัจะตอ้งสร้างและรักษาคุณภาพของบุคลากร ระบบ และผลงานทางวิชาการท่ีมาตรฐาน
ระดบัโลก  

 BNQP (2009) ไดเ้สนอแนวคิดของเกณฑก์ารประเมินดา้นการศึกษาเรียกว่า 
เกณฑคุ์ณภาพมลัคลมั บลัดริจ หรือเกณฑ์บรัดริจ เป็นเกณฑร์างวลัระดบัมาตรฐานโลก ซ่ึงมีพ้ืนฐาน
ดา้นเทคนิคและกระบวนการตดัสินรางวลัตามรางวลัคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือเรียกว่า 
The Malcolm Baldrige National Quality  Award : MBNQA โดยเป้าประสงคข์องเกณฑบ์ลัดริจ ดา้น
การศึกษาเพ่ือผลการดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้สถาบนัการศึกษาไดใ้ชใ้นการจดั
แนวการดาํเนินงานของตนเองเพื่อผลลพัธ์ท่ีสาํคญั 3 ดา้น คือ  (1) การใหคุ้ณค่าท่ีดีแก่ผูเ้รียน และผูมี้
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ส่วนไดส่้วนเสีย ทาํใหคุ้ณภาพการศึกษาสูงข้ึน  (2) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถของ
องคก์ารโดยรวม และ  (3) การเรียนรู้ขององคก์ารและของแต่ละบุคคล 
 จะเห็นว่า ความหมายและความสาํคญัขององคก์ารสู่ความเป็นเลิศมีนิยามและ
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร แต่สามารถสรุปเช่ือมโยงใหเ้ห็นไดว้่าการเป็น
องคก์ารสู่ความเป็นเลิศจะตอ้งมีเป้าหมายและภารกิจขององคก์ารท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง มีกลยุทธ์
และแนวทางการดาํเนินงาน ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และบุคลากรท่ีมีความกระตือรือร้นการพฒันางาน
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถในการขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งสามารถในการเรียนรู้และ
ปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงอยา่งทนัที 
 2)  หลกัการและวิธีปฏิบติัของการมุ่งสู่องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ 
 Miler (2007) ไดอ้ธิบายหลกัการและวิธีปฏิบติัของการมุ่งสู่องคก์ารแห่ง
ความเป็นเลิศโดยมีการเปรียบเทียบคุณลกัษณะเฉพาะขององค์การแบบดั้ งเดิมซ่ึงเม่ือกา้วไปสู่
องคก์ารแห่งความเป็นเลิศแลว้คุณลกัษณะนั้นๆ  จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร ดงัน้ี 
 

ตารางที ่7 แสดงการเปล่ียนแปลงองคก์ารแบบดั้งเดิมไปสู่องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ 
 

การเปลีย่นแปลงองค์การแบบด้ังเดมิไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลศิ 

           องค์การแบบดั้งเดมิ                                                        องค์การแห่งความเป็นเลศิ 
          -  High  Control                                                       -  High  Trust 
          -  Produce  Things                                                   -  Produce  Knowledge 
          -  Individual  Decisions                                           -  Team  Decisions 
          -  Individual  Reward                                              -  Team-based  Reward 
          -  Vertical-functional  Organization                        -   Horizontal-Flow-based Organization 
          -  Fixed  Structure                                                   -  Dynamic  Structure 
          -  Companies  With  Walls                                      -  Companies  Without  Walls 
          -  Financial  Secrecy                                                -  Open-book  Management 
          -  Blame-Fix  the  Person                                         -  Blame-Fix  the  Process 

 

จากตารางท่ี 7 อธิบายในภาพรวม ดงัน้ี 
(1)  จากองคก์ารท่ีใชก้ารควบคุมสูงเป็นองคก์ารท่ีใชค้วามเช่ือใจ (High  

Control  to High  Trust) นัน่คือ องคก์ารท่ีมีขนาดใหญ่มากๆ  และใชก้ฎระเบียบหรือกฎเกณฑใ์น
การควบคุมการทาํงานของบุคลากรจะก่อให้เกิดการต่อต้าน และบุคลากรจะทาํงานอย่างไม่มี
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ความสุข ทาํงานเพียงเพราะหนา้ท่ีหรือทาํตามระเบียบขอ้บงัคบั  ไม่ใชห้วัใจหรือจิตวิญญาณในการ
ทาํงาน  และนาํไปสู่ความขดัแยง้กนัในท่ีสุด  แต่องคก์ารท่ีใชค้วามเช่ือถือหรือเช่ือใจจะส่งผลให้
บุคลากรในองคก์ารทุ่มเทพลงัในการทาํงานอยา่งเต็มท่ี  ทาํใหผ้ลดาํเนินงานโดยรวมขององคก์ารดี
ข้ึน นอกจากความไวว้างใจภายในองคก์ารแลว้ยงัตอ้งสร้างความไวว้างใจระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองคก์ารดว้ย 

(2)  จากองคก์ารท่ีมุ่งผลิตส่ิงของไปสู่องคก์ารท่ีมุ่งผลิตองคค์วามรู้ (focus   
on  making things to making knowledge) ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ารคือ  ทรัพยากรมนุษย ์
โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถ  ทรัพยากรอ่ืนๆ ไม่สามารถเทียบ
คุณค่ากบัทรัพยากรมนุษยท่ี์เป่ียมไปดว้ยความรู้ความสามารถได ้ นกัเศรษฐศาสตร์รุ่นก่อนๆ  เช่ือว่า
คุณค่าถูกสร้างข้ึนจากทุนและแรงงาน  แต่ปัจจุบนัคุณค่าถูกสร้างข้ึนจาก ผลิตภาพในการผลิตและ 
นวตักรรม ซ่ึงสองส่ิงน้ีสร้างข้ึนจากความรู้ทั้งส้ิน 

(3)  จากการตดัสินใจโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงสู่การตดัสินใจโดยทีม  
(individual decisions making to team decisions making ) คุณค่าของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเป็น
หลกัของการมุ่งสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศและทีมงานท่ีเป็นเลิศ ทีมงานตอ้งคน้หาความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายในทีมก่อนท่ีจะเร่ิมงาน จากนั้นจึงสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั
สมาชิกภายในองคก์ารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกองคก์ารเพ่ือใหเ้กิดคุณค่าภายใน (Value chain) 
ซ่ึงการออกมาจากวฒันธรรมเดิมๆ ในทันท่ีทนัใดนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย โดยเฉพาะในองค์การท่ี
วฒันธรรมองค์การท่ีฝังรากลึกแลว้ การเปล่ียนแปลงต่างๆ ตอ้งอาศยัเวลาและการฝึกฝนร่วมกนั 
ดงันั้น การสร้างทีมในองคก์ารจึงตอ้งการเปล่ียนแปลงทางดา้นทศันคติและมุมมองทาํให้สมาชิก
ภายในทีมมีจุดหมายและความสนใจเดียวกนั 

(4)  จากการใหร้างวลัรายบุคคลไปสู่การใหร้างวลัเป็นทีม (individual  
rewards to team-based reward) การท่ีองคก์ารมีการปรับปรุงระบบทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือมุ่งไปสู่
องค์การสู่ความเป็นเลิศไม่ประสบความสําเร็จในการเปล่ียนแปลงนั้น อาจมีสาเหตุจากความ
ลม้เหลวในการบริหารโครงสร้างและกระบวนการท่ีจะสนับสนุนการปฏิบติังานของบุคลากรใน
ขณะท่ีองคก์ารเปล่ียนการจดัการภายในเป็นระบบทีม แต่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกนัเป็น
รายบุคคลทั้งๆ ท่ีการปฏิบติังานและแกปั้ญหาต่างๆ กระทาํร่วมกนัเป็นทีม การจ่ายค่าตอบแทนใน
ลกัษณะน้ีเป็นเหตุของความไม่สบายใจและความแตกสามคัคีของบุคลากรในองคก์าร ซ่ึงการจ่าย
ผลตอบแทนในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมไม่มีรูปแบบตายตวั แต่ควรจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน
ของทีม เพี่อสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในทีม ทาํให้สมาชิกในทีมรู้สึกถึงความรับผิดชอบ
ต่อผลงานร่วมกนั 
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(5)  จากรูปแบบองคก์ารในแนวตั้งเป็นแนวนอน (vertical-to horizontal  
organization) การควบคุมการทาํงานในลาํดบัการบงัคบับญัชาระดบัแรกขององคก์ารจะทาํไดง่้าย
กว่า เน่ืองจากใชก้ลไกในการควบคุมและตรวจสอบนอ้ย องคก์ารท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศจะมีลาํดบัชั้น
การบงัคบับญัชาน้อยกว่าและมีการกาํกบัดูแลท่ีง่ายกว่าองค์การแบบดั้งเดิม การจดัองค์การใน
แนวราบมีการกาํกบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพโดยแต่ละทีมงานจะมีการควบคุมภายในทีมของตนเอง
และในขณะเดียวกนัจะถูกวดัประสิทธิภาพการทาํงานและควบคุมจากทีมอ่ืนๆ ดว้ย 

(6)  จากโครงสร้างแบบตายตวัสู่โครงสร้างแบบยดืหยุน่ (fixed structure  
to dynamic structure) ปัจจุบนัสภาวะการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนข้ึนจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงทางกลยทุธ์และโครงสร้างขององคก์ารเพ่ือใหอ้งคก์ารดาํรงอยู่
รอดได้ ดังนั้ น โครงสร้างและบุคลากรในองค์การต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมรับสถานการณ์
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

(7)  จากองคก์ารท่ีมีการปิดกั้นไปสู่องคก์ารท่ีพร้อมเปิดความสมัพนัธ์จาก 
ภายนอก (companies with walls to companies without walls) องคก์ารแบบดั้งเดิมยดึมัน่กบัความ
เป็นตวัของตวัเองสามารถอยู่ไดด้ว้ยตวัเอง  แต่องคก์ารท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้นให้ความสําคญัต่อ
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ารกบัลูกคา้เป็นอนัมาก  องคก์ารท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศจะไม่ปิดกั้นตนเอง  
เพราะการปิดกั้นจะกีดขวางทาํให้ไม่สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงจะให้ไม่สามารถ
พฒันาหรือปรับปรุงคุณภาพการดาํเนินงานของตนเองได ้

(8)  ความลบัดา้นการเงินสู่การจดัการในลกัษณะการเปิดเผย (financial   
secrecy  to  open-book  management) ในอดีตพนกังานขององคก์ารไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลทาง
การเงินขององคก์ารไดเ้ลย  แตกต่างกบัองคท่ี์มุ่งสู่ความเป็นเลิศท่ีมกัจะเปิดขอ้มูลทางการเงินต่าง ๆ  
ให้บุคลากรและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ  ซ่ึงองคก์ารท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้น  ตอ้งพยายามสร้าง
ให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ารร่วมกนั  มีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์าร
ตรวจสอบการทาํงานและผลการดาํเนินงานขององคก์ารอยู่เสมอ  หากพบความผิดปกติอนัใดตอ้ง
รีบแจง้เพ่ือหาทางแกไ้ขและพฒันาปรับปรุงองคก์ารต่อไป 

(9)  จากการตาํหนิท่ีตวับุคคลไปเป็นการพิจารณาทั้งกระบวนการ (blame   
the  person  to  blame  the  process ) โดยปกติหากเกิดความผิดพลาดเกิดข้ึนผูบ้ริหารกจ็ะมุ่งไปท่ี
บุคคลท่ีรับผิดชอบ  อาจมีการลงโทษโดยการไล่ออกหรือโยกยา้ย  ซ่ึงการตาํหนิลกัษณะน้ีจะสร้าง
ความตึงเครียดให้แก่ผูป้ฏิบติังาน  ระบบทีมในองค์การท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  สมาชิกในทีมตอ้ง
รับผดิชอบร่วมกนั  หากเกิดปัญหาตอ้งนาํปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุและแกไ้ขร่วมกนั  ซ่ึงจะนาํไปสู่
การแกไ้ขปัญหาท่ีกระบวนการ  ทาํใหอ้งคก์ารสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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จะเห็นวา่การมุ่งสู่องคก์ารแห่งความเป็นเลิศนั้น ตอ้งมีลกัษณะ สร้างความ 
เช่ือมัน่ใหก้บับุคลากร องคก์ารตอ้งมุ่งผลิตความรู้ การตดัสินใจในลกัษณะทีม การใหร้างวลัเป็นทีม 
เป็นองค์กรแนวนอน โครงสร้างมีความยืดหยุ่น สร้างความสัมพนัธ์กบัภายนอก มีการจดัการใน
ลกัษณะเปิดเก่ียวกบัการเงิน และมีการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีกระบวนการ 
 3)    การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือกา้วไปสู่องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ 
                การท่ีองคก์ารจะสามารถเป็นผูน้าํหรือการกา้วไปสู่องคก์ารแห่งความเป็น
เลิศไดน้ั้น  ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัท่ีสาํคญั 3 ประการ  ดงัน้ี (Moorhead & Griffin, 2004) 

(1)  ทุนมนุษย ์(human capital)  ในการเพ่ิมศกัยภาพและความสามารถ 
หลกัขององคก์ารนั้นข้ึนอยูก่บัทุนมนุษยเ์ป็นสาํคญั  ดงันั้นองคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร  เพราะทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพและมีความเก่งนั้นจะ
สามารถนาํมารซ่ึงเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ารได ้

(2)   ศกัยภาพขององคก์าร (capability of organization) องคก์ารตอ้งมี 
ศกัยภาพท่ีสามารถนาํตนเองไปสู่การเป็นท่ียอมรับและสามารถยกระดบัผลการดาํเนินงานของ
ตนเองใหสู้งข้ึน  ศกัยภาพน้ีตอ้งเป็นศกัยภาพท่ีเหนือคู่แข่งขนัและสามารถทาํใหอ้งคก์ารแข่งขนัได ้ 
และการพฒันาศกัยภาพทาํไดโ้ดยการออกแบบระบบการจดัการภายในองค์การ  องค์การควรมี
ศกัยภาพในดา้นต่างๆ  เช่น  การมุ่งเน้นในคุณภาพหรือลูกคา้  มีตน้ทุนการดาํเนินงานตํ่า  มีการ
เรียนรู้ตอบสนองส่ิงแวดลอ้มได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น การมีศกัยภาพในการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มเป็นศกัยภาพท่ีสําคญัและสร้างข้ึนไดย้าก  เน่ืองจากเม่ือองค์การมีการ
ปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม บุคลากรในองค์การก็ตอ้งมีการปรับตวัดว้ย ดงันั้น ศกัยภาพของ
องคก์ารจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยถา้หากขาดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

(3)  ความสามารถหลกัขององคก์าร (core competencies)  ความสามารถ 
หลกัขององคก์ารเป็นความเก่งขององคก์ารท่ีทาํใหมี้ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ซ่ึงความสามารถ
หลกัน้ีตอ้งเป็นความสามารถท่ีเหนือคู่แข่งเป็นส่ิงท่ีเลียนแบบไดย้าก  องคก์ารตอ้งพยายามรักษาและ
พฒันาความสามารถให้อยู่กบัองคก์ารไดน้านท่ีสุด  เพราะถา้ความสามารถหลกัน้ีหมดไปหรือถูก
คู่แข่งเลียนแบบกจ็ะทาํใหอ้งคก์ารหมดความไดเ้ปรียบในการเข่งขนัจนอาจตอ้งออกจากการแข่งขนั
นั้นไปในท่ีสุด  

สาํหรับทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ในทศันะของนกับริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์โดย อนนัตช์ยั  คงจนัทร์ (2545) ระบุว่า ในการท่ีองคก์ารจะสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั โดยอาศยัทรัพยากรมนุษยน์ั้น องคก์ารจะตอ้งตอบสนองเง่ือนไขสาํคญั 4 ประการ 
คือ  (1)  ทรัพยากรตอ้งมีคุณค่า นัน่คือ ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะสร้างใหเ้กิดประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลในการดาํเนินงาน (2)  ทรัพยากรตอ้งหายาก (3)  ทรัพยากรตอ้งยากในการลอกเลียน 
และ (4)  ทรัพยากรตอ้งไดรั้บการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ 

ดงันั้น การสร้างองคก์ารท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญั   
ซ่ึงพ้ืนฐานท่ีสาํคญัในการสร้างองคก์ารท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ คือ ทุนมนุษยซ่ึ์งเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 
การพฒันาศกัยภาพขององคก์าร ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์าร และการบริหารจดัการ
อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงเป็นแนวทางในการเพ่ิมและยกระดบัประสิทธิภาพขององคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ี
คาดหวงัได ้
 4)  ปัจจยัหลกัในการสร้างองคก์ารท่ีเป็นเลิศ  
   ปัจจยัในการขบัเคล่ือนให้องคก์ารกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารท่ีเป็นเลิศ ซ่ึง
ประกอบดว้ย (พสุ  เดชะรินทร์, 2546) (1)  การมียทุธศาสตร์ท่ีดี  (2)  ความสามารถในการแปลง
ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั (3)  ขีดสมรรถนะของบุคลากร (4) โครงสร้างและกระบวนการทาํงานท่ี
เหมาะสมกบัยุทธศาสตร์  จะต้องสามารถเอ้ือให้เกิดการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั       
(5) ค่านิยม  วฒันธรรมองคก์ารท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ (6) ขอ้มูลและความรู้ต่างๆ  ท่ี
ใช้ในการตดัสินใจ (7)  การจดัการด้านการปฏิบติั ในเร่ืองของตวัช้ีวดัโดยเช่ือมโยงไปถึง
ผลตอบแทนแรงจูงใจ และ(8)  ภาวะผูน้าํ (leadership)  ผูน้าํจะตอ้งช่วยในการผลกัดนัและขบัเคล่ือน
ยุทธศาสตร์  ไม่ใช่เพียงกาํหนดแผนยุทธศาสตร์เพียงอย่างเดียว  ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ี
ส่งผลต่อองคก์ารในการกา้วสู่ความเป็นเลิศ 
   ทั้งน้ี ปัจจัยต่างๆ  ดงักล่าวจะตอ้งมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั  และ
ปัจจยัเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัเคร่ืองมือหรือเทคนิคทางการบริหารจดัการต่างๆ เขา้มาช่วย   
เช่น SWOT Analysis, Strategy  Map, Balanced Scorecard, PMQA, Change Management, 
Knowledge  Management (KM) การวางแผนยทุธศาสตร์  และการประเมินความคุม้ค่า  เป็นตน้  ซ่ึง
ประเด็นสาํคญัอยู่ท่ีการพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือหรือเทคนิคให้เหมาะสมกบัปัจจยัต่าง ๆ ในการ
ขบัเคล่ือนองคก์ารไปสู่องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ   

นอกจากน้ี Miller (2007) ยงัไดก้ล่าวถึงปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการมุ่งสู่ 
องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ โดยประกอบไปดว้ย  5  ประการ ดงัน้ี  (1)  การออกแบบองคก์ารและ
กระบวนการทาํงาน (2) โครงสร้างองคก์ารท่ีปรับตวัไดง่้ายและมีความยดืหยุน่สามารถตอบสนอง
ต่อความเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี (3)  มีลาํดบัชั้นการปกครองนอ้ยหรือใหอ้าํนาจการบริหารแก่
ทีมงานต่างๆ  ใหม้ากท่ีสุด (4)  มีระบบการเช่ือมต่อส่วนต่างๆ  ขององคก์ารเขา้ดว้ยกนั (5) บุคลากร
ตอ้งมีความรอบรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงานและเป้าหมายทางการเงิน  คุณภาพ  และความพึงพอใจของ
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ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  บุคลากรตอ้งมีการพฒันาความรู้ความสามารถในการทาํงานของตนเองอยูเ่สมอ  
หรือกล่าวไดว้า่ “องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ  เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้” 
   ดงันั้น  การท่ีจะกา้วไปสู่องคก์ารแห่งความเป็นเลิศจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยั
ปัจจยัต่างๆ  ในการผลกัดนัไปสู่การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ้งมีการกาํหนด
ยุทธศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมกบัองคก์ารและสามารถนาํไปปฏิบติัจริง  โดยอาศยัเคร่ืองมือต่างๆ  
ในการช่วยดาํเนินการรวมไปถึงจะตอ้งมีผูน้าํท่ีเป็นผูผ้ลกัดนัไปสู่การเปล่ียนแปลงและสนบัสนุน
แผนยทุธศาสตร์ท่ีช่วยเอ้ือต่อการมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององคก์าร 

  สาํหรับกรอบเกณฑบ์ลัดริจดา้นการศึกษาเพ่ือการดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ  
แนวคิดและคุณค่าหลกัท่ีนาํไปสู่องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ ไดแ้ก่ (BNQP, 2009)   

(1) ภาวะผูน้าํ (leadership) ส่ิงท่ีทาํใหส้ถาบนัการศึกษามีความเป็น 
เอกภาพ คือ ทิศทางของผูน้าํหรือผูบ้ริหารสูงสุดท่ีไดก้าํหนดไว ้ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจความตอ้งการ
ของนักศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและตลาดในการตดัสินใจทิศทางตอ้งการ เพ่ือให้องค์กร
ประสบความสาํเร็จ รวมทั้งการตอ้งการทราบถึงความสามารถหลกัขององคก์าร ความตอ้งการและ
ความสามารถของคณาจารยแ์ละบุคลากร คู่ความร่วมมือ และผูส่้งมอบของการบริหารการศึกษาท่ี
สาํคญั การสร้างระบบธรรมาภิบาล การทบทวนผลการดาํเนินการของสถาบนัและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

(2) การวางแผนเชิงยทุธ์ศาสตร์ (strategic planning) ภาวะผูน้าํหรือการนาํ 
องคก์ารของสถาบนัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย กระบวนการของการสร้างแผนกลยทุธ์
ในการบ่งช้ีถึงทิศทางท่ีเหมาะสมของสถาบนัและบ่งช้ีถึงการนาํไปปฏิบติัท่ีจาํเป็นตอ้งทาํเพ่ือ
ความสําเร็จในอนาคต ผู ้บริหารจึงต้องใช้กลยุทธ์เพื่อการกําหนดคณาจารย์ บุคลากร และ
กระบวนการท่ีตอ้งนาํจดัการสถาบนั เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  

(3) การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและตลาด (student, stakeholder  
and market focus) การเขา้ใจความตอ้งการและตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียและตลาด ซ่ึงจะเป็นส่ิงบ่งบอกคุณค่าของสถาบนั ว่าสถาบนัจะสามารถดาํเนินการต่อไปได ้
นอกจากนั้นจะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงเป็นผลจากการท่ีไดรั้บบริการการศึกษาจากสถาบนั  

(4) สารสนเทศ และการวิเคราะห์ หรือ การวดั วิเคราะห์ และจดัการ 
ความรู้ (information and analysis / measurement, analysis, and knowledge management) การมี
ระบบการจดัการท่ีดี จะช่วยใหส้ถาบนัการศึกษา ผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละบุคลากร สามารถนาํมาใช้
ในการตดัสินใจการทาํงานท่ีสมํ่าเสมอ ถูกต้อง และดีข้ึน และสามารถบ่งช้ีถึงปัญหาและนาํไป
ปรับปรุงแกไ้ขไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน การท่ีจะใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีดี สามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง
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และสนบัสนุนการตดัสินใจ องคก์ารตอ้งสร้างระบบเพื่อการจดัการ การนาํเสนอขอ้มูล รวมถึงการ
จดัสารสนเทศและความรู้ท่ีเหมาะสม  

(5) การมุ่งเนน้คณาจารยแ์ละบุคลากร (workforce focus)เน่ืองจาก 
องคก์ารตอ้งมีคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีช่วยทาํงานและสร้างคุณค่าต่อนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ดงันั้น การท่ีจะทาํใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีมีคุณค่าจึงตอ้งมีความตั้งใจจริงของคณาจารยแ์ละบุคลากร ซ่ึง
ตอ้งมีองคป์ระกอบของการจดัการระบบงาน การเรียนรู้ของคณาจารยแ์ละบุคลากร พร้อมทั้งการ
สร้างแรงจูงใจเพ่ือใหไ้ดรั้บความรู้และทกัษะในการทาํงานมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงัสร้างขวญั
กาํลงัใจและความพึงพอใจแก่คณาจารยแ์ละบุคลากรดว้ย 

(6) การจดัการกระบวนการ (process management) กระบวนการและ 
วิธีการของการจดัการศึกษาจะต้องได้รับการประเมินอย่างสมํ่าเสมอ และมีพฒันาการท่ีสูงข้ึน 
ไม่เช่นนั้นอาจจะทาํให้กระบวนการนั้นเกิดความไม่เหมาะสมหรือลา้สมยัได ้การบริหารหลกัของ
การศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การให้คาํปรึกษา การให้ขอ้มูลป้อนกลบั และการ
ประเมินผล นอกจากนั้นยงัให้ความสาํคญักบักระบวนการสนบัสนุน เพ่ือให้สามารถแกไ้ขปัญหา
และคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาและผลลพัธ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงการประเมินผลรวม 
(summative assessment) และการประเมินผลยอ่ย (formative assessment) ซ่ึงตอ้งมีการกาํหนดตวั
บ่งช้ีในระหว่างกระบวนการ (in-process) ซ่ึงสามารถบ่งช้ีไดว้่ามีแนวโนม้ท่ีจะประสบความสาํเร็จ
หรือไม่ร่วมดว้ย 

(7) ผลลพัธ์การดาํเนินงานขององคก์าร (results) การท่ีองคก์าร ทีมงาน  
หรือบุคคล สามารถอยูไ่ดใ้นองคก์ารศึกษาระยะยาว จะตอ้งสร้างผลลพัธ์ท่ีตอ้งการและมีคุณค่า ซ่ึง
คุณค่าอาจจะวดัไดโ้ดยการเรียนรู้ของนกัศึกษา ความพึงพอใจของนกัศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ผลลพัธ์ดา้นงบประมาณและการเงิน การเพ่ิมผลผลิต และการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
นอกจากน้ี คุณค่า หมายถึง การยอมรับในความคุม้ค่าของหลกัสูตร การบริการ กระบวนการ การ
บริหารทรัพยสิ์น หรือกิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนและทางเลือกท่ีเป็นไปได ้การท่ีองคก์าร
เขา้ใจคุณค่าและสามารถสร้างความสมดุลของคุณค่าต่อนกัศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการเติบโตขององคก์าร คณาจารย ์บุคลากร และชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5)   ความเป็นเลิศดา้นกีฬา 
   ความเป็นเลิศด้านกีฬาจาํเป็นจะต้องสร้างความต่อเน่ืองในระดบัการ
บริหารจดัการ โดยสถาบนัการพลศึกษา (2552) ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ดงัน้ี 
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   ดา้นการบริหารจดัการในส่วนของวิทยาเขต ประกอบดว้ย  
   (1) การบริหารจดัการ (management) ไดแ้ก่ การพฒันาระบบบริหาร
จดัการ การบริหารงบประมาณ การวางแผนและติดตามประเมินผล การจดัการทรัพยากร ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและสวสัดิการต่างๆ การตลาด การบริหารความเส่ียง และการส่ือสารประชาสัมพนัธ์  
   (2) การดาํเนินการขั้นสูง (high performance) ไดแ้ก่ การพฒันานกักีฬา 
การพฒันาผูส้อนและบุคลากรการกีฬา การประยุกต์ใชห้ลกัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และความรู้เก่ียวกบัสารกระตุน้  
   (3) การพัฒนากีฬา (sport development) ได้แก่ การคัดเลือก/ สรรหา
นกักีฬา สรรหาผูฝึ้กสอน/ผูเ้ช่ียวชาญกีฬาเฉพาะ การจดัทาํแผนการฝึกซอ้ม และการวิจยัทางการกีฬา 
การวดัและประเมินผลความกา้วหนา้ของนกักีฬา 
   (4) การเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขนั (competition) ไดแ้ก่ การ
จดัการแข่งขนั/ประลอง การเขา้ร่วมการแข่งขนัในกีฬาระดบัชาติ และการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
ระดบันานาชาติ 
   ดา้นการบริหารจดัการในส่วนของโรงเรียนกีฬา ประกอบดว้ย พฒันาผู ้
ฝึกสอนกีฬา พฒันาครูสามญั พฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวก พฒันากระบวนการวิทยาศาสตร์การ
กีฬา พฒันาการวิจยัเพ่ือพฒันากีฬา พฒันาจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรม การเขา้ร่วมการแข่งขนั
ในระดบัชาติและนานาชาติ และการกาํกบัติดตาม ประเมินผลทางกีฬาและผลสัมฤทธ์ิการเรียน 

กล่าวโดยสรุปไดว้่าการขบัเคล่ือนใหอ้งคก์ารกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารท่ี 
เป็นเลิศมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั (1) ผูท่ี้มีบทบาทสร้างความเป็นเลิศนั่นคือผูบ้ริหารองค์การรวมทั้ง
บุคลากร ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีภาวะผูน้าํในทุกดา้น  (2) มียุทธศาสตร์ในการสร้างความเป็นเลิศและมี
กระบวนการนาํแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั  (3) การมีคุณลกัษณะของบุคลากรท่ีมีความเป็นเลิศ 
อาทิ มีความใฝ่รู้และรอบรู้ และ (4) การมีลกัษณะขององคก์ารท่ีเป็นเลิศ อาทิ การมีโครงสร้าง
องค์การท่ีกระจายอาํนาจการตดัสินใจ ปรับตวัไดง่้ายและมีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองต่อ
ความเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี ใชก้ารจดัการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการมีระบบจดัการท่ีดี  
   จากสาระขององคก์ารแห่งความเป็นเลิศดา้นกีฬาท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยั
ได้กาํหนดประเด็นในการประเมินดา้นกระบวนการของสถาบันการพลศึกษาเพ่ือให้ทราบว่า 
กระบวนการดาํเนินงานเพ่ือการสร้างองคก์ารแห่งความเป็นเลิศดา้นกีฬา ท่ีเป็นภารกิจเฉพาะของ
สถาบนันั้น มีกระบวนการขบัเคล่ือนและมีปัจจยัใดท่ีช่วยสนับสนุนให้องค์การไปสู่เป้าหมายท่ี
กาํหนดไว  ้รวมทั้งมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และมีขอ้เสนอแนะอะไรบา้งท่ีจะเอาชนะปัญหา
อุปสรรคดงักล่าว 
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2.4   ประสิทธิผล ต่อการดาํเนินการจดัการศึกษาอุดมศึกษา  
   จากกรอบแนวคิดการวิจยัเก่ียวกบัการประเมินผลผลิตท่ีมุ่งประเมินใหท้ราบถึงความ 

มีประสิทธิผลของการจดัการศึกษาอุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา ผูว้ิจยัจึงเสนอผลการศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.4.1  ความหมายของความมีประสิทธิผล 
      จากการกล่าวถึงคุณค่าและเกณฑก์ารประเมิน (values and criteria)ในหวัขอ้ท่ี 1.3  

ไดน้าํเสนอเกณฑก์ารประเมินเก่ียวกบัความมีประสิทธิผล แลว้นั้น เพื่อใหเ้ห็นความชดัเจนของการ
ประเมินดา้นผลผลิต (product evaluation) ในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา จึงสรุปความหมาย
ดงัน้ี 

 ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ระดบัท่ีบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์
ขององค์การ โดยองค์การท่ีมีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองค์การท่ีประสบความสําเร็จอย่างสูงในการ
ทาํงานตามเป้าหมาย ส่วนองคก์ารท่ีมีประสิทธิผลตํ่าจึงเป็นองคก์ารท่ีไม่ประสบความสาํเร็จในการ
ทาํงานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้ดงันั้นการกล่าวถึงประสิทธิผลขององคก์ารจึงเป็นเร่ืองของ
ความพยายามหาคาํตอบวา่ องคก์ารท่ีศึกษานั้นไดด้าํเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดส้าํเร็จแค่ไหน 
ดงันั้น ในกรณีนาํประสิทธิผลมาใช้กบัการประเมินการจดัการศึกษา นั่นคือ การจดัการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีเม่ือมีการดาํเนินการสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือ
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้(Etzioni, 1964 อา้งถึงใน จุมพล  หนิมพานิช, 2552) 

     สมัฤทธ์ิ  กางเพง็ (2551) ไดศึ้กษาแลว้จาํแนกความหมายของคาํวา่ประสิทธิผล 
ของสถานศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกใหค้วามหมายในรูปผลสัมฤทธ์ิหรือความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนด นกัวิชาการกลุ่มน้ีประกอบดว้ย Pfeffer & Salancik (1978), 
Gaertner & Ramnarayan (1983), Robbins & Coulter (1996), Vappu (2000), Lock & Crawford 
(2000) และเสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2536) เป็นตน้ กลุ่มท่ีสอง ใหค้วามหมายท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 
เน้นท่ีผลลพัธ์และผลผลิตท่ีเกิดกบัผูเ้รียน นกัวิชาการกลุ่มน้ีประกอบดว้ย Reid et al. (1988), 
Armstrong et al. (1989), Kanjanawasee (1989) และ Hoy & Miskel (2005) เป็นตน้ กลุ่มท่ีสาม ให้
ความหมายในหลายมิติของการบริหารอนัจะมีผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของสถานศึกษา
ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด นกัวิชาการกลุ่มน้ี ประกอบดว้ย Downson (1996) เป็นตน้ และสัมฤทธ์ิ  กาง
เพง็ ไดอ้า้งถึงแนวคิดของ Creemers (1997) ท่ีกล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพนัธ์
กับเป้าหมายของการจัดการศึกษา แล้วให้ข้อสรุปความหมายของความมีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาว่าหมายถึง ระดบัความสําเร็จหรือการบรรลุผลตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
สถานศึกษากาํหนด โดยมีความครอบคลุมถึงผลผลิตท่ีเกิดกบัผูเ้รียนเป็นสาํคญั และความพึงพอใจ
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ของครู ผูป้กครอง และผูรั้บบริการดว้ย โดยเฉพาะในประเด็นของความพึงพอใจนั้น ศิริชยั  กาญจนวาสี 
(2550) การประเมินผลผลิตท่ีมองประสิทธิผลนั้นควรจะมองเลยไปถึงระบบเปิดดว้ยว่า ความพึง
พอใจของผูรั้บบริการหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเป็นอยา่งไร การวดัความสาํเร็จจึง
ตอ้งมองลึกลงไปถึงความพึงพอใจของนกัศึกษา ผูป้กครอง ครู อาจารย ์ว่ามีความพึงพอใจระดบั
ไหนอีกดว้ย 
      ดงันั้นจากความหมายของประสิทธิผลท่ีกล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิด
ความมีประสิทธิผลในการประเมินดา้นประสิทธิผลของสถาบนัการพลศึกษา โดยใชแ้นวคิดของ
ของ Etzioni (1964 อา้งถึงใน จุมพล  หนิมพานิช, 2552) ท่ีสอดคลอ้งกบัการจาํแนกในกลุ่มท่ีสาม
และแนวคิดของ Creemers (1997) ซ่ึงระบุถึงความมีประสิทธิผลของการจดัการศึกษาท่ีหมายถึง
ระดับความสําเร็จหรือบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถานศึกษาท่ีกาํหนดไว้ โดยมี
ความหมายครอบคลุมถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน บุคลากร หน่วยงาน และสังคม และความพึง
พอใจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยในการประเมินคร้ังน้ีไดก้าํหนดความมีประสิทธิผลทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษา 

2.4.2 ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการศึกษาอุดมศึกษา 
       มีนกัวิชาการไดร้ะบุถึงผลผลิตการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาโดย ไพฑูรย ์ 
สินลารัตน์ (2546) กล่าวว่า การจดัการศึกษาของอุดมศึกษานั้นจะตอ้งมีผลงาน (productive higher 
education) บงัเกิดข้ึนชดัเจน คือ มีบณัฑิตท่ีจบอย่างมีความหมายมีคุณค่า โดยเฉพาะบณัฑิตท่ีจบ
อยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์(creative) มีงานวิจยัคน้ควา้ท่ีเป็นผลงาน (product) สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 
ของมหาวิทยาลัย และมีการให้บริการทางวิชาการท่ีเป็นผลงานอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ 
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ท่ีไดมี้การสัมมนา ปรัชญาอุดมศึกษาไทย โดยมี      
ผูร่้วมในการอภิปรายคือ วิจิตร  ศรีสอา้น, สุมน  อมรวิวฒัน์, จาํนง  ทองประเสริฐ, เดือน  คาํดี,       
สุมณฑา  พรหมบุญ, อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา, ภารดาประทีป ม. โกมลมาศ, วรยุทธ์  ศรีวรกุล,  
วิชยั  ตนัศิริ และปริญญา  เทวานฤมิตรกุล โดยมีขอ้สรุปในประเดน็ผลท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการศึกษา
อุดมศึกษาคือ (1) ไดส้ร้างและผลิตบณัฑิตให้เป็นผูเ้รืองปัญญาและผูมี้จิตใจงาม (2) การอุดมศึกษา 
เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และความจริง และ (3) อุดมศึกษาจะตอ้งมีความแนบแน่นกบัสังคม 
    ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการศึกษาของอุดมศึกษา ไดแ้ก่ 
(1) ไดบ้ณัฑิตท่ีมีลกัษณะตรงตามหลกัสูตรท่ีสาํเร็จและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(2) มีงานวิจยัท่ีมี
คุณค่าและสร้างสรรค ์และ (3) มีการให้บริการทางวิชาการท่ีเป็นผลงานและยอมรับจากสังคม ซ่ึง
การประเมินผลผลิตของการจดัการศึกษาสถาบนัการพลศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้าํประเดน็ทั้ง 3 มาใช้
ในการประเมินความมีประสิทธิผล ทั้ งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ทั้ งน้ีได้เน้นในความเฉพาะ



198 

ทางการพลศึกษา อาทิ ความมีลกัษณ์เฉพาะของความเป็นพลศึกษาของนกัศึกษา การผลิตงานวิจยั
ทางดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและมีการต่อยอดเพ่ือนาํไปเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตท่ีเกิดจาก
การวิจยั การมีนกักีฬาหรือบุคลากรท่ีสร้างช่ือเสียงในระดบัชาติและนานาชาติ เป็นตน้ 

2.5   ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการจดัการศึกษาอุดมศึกษา 
  การประเมินผลกระทบตามกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ท่ี 1 ว่าเป็นผล
สืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนัการพลศึกษาในระยะท่ีผ่านมา 
ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ จากหลกัฐานหรือร่องรอยท่ีปรากฏ เพ่ือให้
การประเมินผลในส่วนน้ีมีความชดัเจนข้ึน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 2.5.1  ความหมายของผลกระทบและการประเมินผลกระทบ 
  คาํว่า ผลกระทบ (impact) เป็นผลของการดาํเนินการจดัการศึกษาท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะยาวหรือในระยะหน่ึง โดยครอบคลุมถึงผลท่ีตั้ งใจจะให้เกิดข้ึน และผลท่ีเกิดข้ึนโดยมิได้
คาดคิดมาก่อน ผลดงักล่าวอาจเป็นท่ีพึงประสงคห์รือไม่พึงประสงคข์องผูท่ี้เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงั
หมายรวมถึงผลท่ีเกิดข้ึนและกระทบโดยตรงต่อบริบทท่ีเก่ียวขอ้งอย่างใกลชิ้ดกบัการดาํเนินการท่ี
เรียกว่า ผลกระทบทางตรง ตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนและกระทบต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในวงกวา้ง ซ่ึง
มิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการดาํเนินการนั้นๆ เรียกวา่ ผลกระทบทางออ้ม  
  จากความหมายของ ผลกระทบ ดงักล่าวขา้งตน้ จึงอาจใหนิ้ยามความหมายของ
การประเมินผลกระทบได้ว่า เป็นกระบวนการในการตัดสินคุณค่าของผลการดาํเนินการจัด
การศึกษาท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว และเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บข่าวสารสําคญัท่ี
เก่ียวกบัผลกระทบนั้นๆ เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการศึกษา จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญั
ของการประเมินผลกระทบกคื็อ ตอ้งการจะทราบว่า นอกเหนือจากผลของการจดัการศึกษาท่ีเกิดข้ึน
ในระยะต่างๆ ใน ระหว่างการดาํเนินการ หรือภายหลงัจากการดาํเนินการ (นยัน้ีหมายถึงในระหว่าง
การจดัการศึกษา และส้ินปีการจดัการศึกษา) การจดัการศึกษาดงักล่าวยงัมีส่วนก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงบริบทหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไดบ้า้งหรือไม่ และอยา่งไร การประเมินผลกระทบจึง
ถือไดว้่าเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการประเมินผลผลิต และเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะบ่งบอกถึงคุณค่า
อยา่งแทจ้ริงของการจดัการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
  การประเมินผลกระทบมกัจะมีคาํถามเกิดข้ึนว่า “จะแน่ใจไดอ้ย่างไรว่า การ
เปล่ียนแปลงของบริบทหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งนั้น เป็นผลกระทบจากการดาํเนินการจดั
การศึกษาอย่างแทจ้ริง” คาํถามน้ี เยาวดี  รางชยักุล วิบูลยศ์รี (2549) อธิบายว่า มีนักประเมินผล
กระทบบางกลุ่มจะให้ความสนใจแต่เพียงว่า  ถ้าสามารถแสดงให้ เ ห็นได้ว่ าบริบทหรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น มีส่วนเกิดจากการจดัการศึกษากเ็ป็นการเพียงพอแลว้ ในขณะ
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ท่ีนกัประเมินบางกลุ่มพยายามแสวงหารูปแบบของการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไ้ดข่้าวสาร
ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในทศันะน้ี วิโรจน์  สารรัตนะ (2551) กล่าวว่า 
ขอ้ควรคาํนึงถึงในการประเมินผลกระทบคือ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวในสภาพธรรมชาติของ
สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลานั้น เป็นการยากท่ีจะแยกผลกระทบจากผลการดาํเนินงานจดั
การศึกษาออกจากเหตุการณ์อ่ืนๆ ได ้จึงไม่อาจจะสรุปไดอ้ย่างแน่นอนว่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้น 
เกิดจากการดาํเนินการจดัการศึกษาไดอ้ย่างแทจ้ริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม อาจจะสรุปในแง่ของ
ความสัมพนัธ์ไดว้่า ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้น มีความสมัพนัธ์กบัการดาํเนินการจดัการศึกษาได ้
 2.5.2  ลกัษณะการประเมินผลกระทบ 
  ดงัท่ีไดก้ล่าวเบ้ืองตน้ในหัวขอ้การประเมินผลกระทบแลว้ว่า ปัจจุบนัอาจกล่าว
ไดว้่า รูปแบบหรือแบบจาํลองของการประเมินผลกระทบนั้น ยงัไม่ไดรั้บการพฒันาจนถึงขั้นเป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไปในลกัษณะท่ีจะนาํมาใชไ้ดเ้หมือนกบัสูตรสาํเร็จรูป นกัประเมินจึงมกัแสวงหา
เทคนิคเฉพาะท่ีเหมาะสมกบัผลกระทบ ซ่ึงตอ้งประเมินในแต่ละคร้ัง อาทิ เทคนิคการติดตามผล ซ่ึง
มีขั้นตอนท่ีสาํคญัอนัเป็นแนวทางการประเมินผลกระทบโดยทัว่ไป ซ่ึงสรุปไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
(เยาวดี  รางชยักลุ วิบูลยศ์รี, 2549) (1) การกาํหนดและนิยามผลกระทบ (2) เลือกเทคนิควิธีเพ่ือนาํมา 
ใชใ้นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล (3)  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล และ (4)  การ
สรุปผลการประเมิน ส่วน Food and Nutrition Service: FNS (2005) ของสหรัฐอเมริกา ไดอ้ธิบาย
หลกัการประเมินผลกระทบ จากการศึกษาทางดา้นโภชนาการ ดงัน้ี (1) สร้างความมัน่ใจว่าการศึกษา
เก่ียวกบัโภชนาการนั้นสามารถท่ีจะทาํการประเมินได ้(2) สร้างรูปแบบการวิจยัท่ีเหมาะสม (3) การ
ออกแบบและเลือกกลุ่มเป้าหมาย (4) เลือกการวดัท่ีเป็นผลกระทบและรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานและ
การประเมินท่ีความน่าเช่ือถือ (5) มีการสังเกตในส่วนท่ีให้ส่ิงกระตุน้ (treatment) กบักลุ่มท่ีศึกษา 
(6) รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นผลกระทบจากการศึกษา (7) รายงานผลทั้งทางบากและทางลบ และ (8) นาํผล
การศึกษามาทาํความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือเลือกและตดัสินใจในอนาคตใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
  สาํหรับการศึกษาของ วิโรจน ์ สารรัตนะ (2551) ไดข้อ้สรุปว่า ผลกระทบ (impact) 
คือ ผลท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว (long range output) อาจเป็นผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนโดยตั้งใจหรือ
ไม่ไดต้ั้ งใจ หรืออาจเป็นผลลพัธ์ในทางบวกหรือทางลบ จากความหมายดงักล่าว ผลกระทบจึง
แตกต่างจากผลลพัธ์ (output) เน่ืองจากผลลพัธ์เป็นผลท่ีคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนในทนัทีเม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบติังานตามโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนโดยตั้งใจและเป็นผลลพัธ์ใน
ทางบวก ดงัภาพท่ี 9 
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              เกิดข้ึนในทนัทีเม่ือส้ินสุด 
                      โครงการ 
 
 
             เกิดข้ึนในภายหลงัหรือ 
             เกิดข้ึนระยะยาว 
 
 
ภาพที ่9 ลกัษณะการเกิดข้ึนของผลกระทบ ตามทศันะของวิโรจน ์ สารรัตนะ 
 

  วิโรจน์  สารรัตนะ อธิบายเพิ่มเติมว่า ขอ้มูลสารสนเทศท่ีควรนาํมาพิจารณาใช้
ในการประเมินผลกระทบ อาทิ (1)  ภาวการณ์เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในหน่วยงาน ซ่ึง
รวมถึง การพฒันาบุคลากร ประสิทธิภาพของหน่วยงานโดยรวม เช่น มีความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่ามากข้ึน เป็นต้น (2) ภาวการณ์เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงาน เช่น ภาวการณ์ว่างงาน การสูญเสียทรัพยากรหมู่บ้าน การอพยพ เป็นต้น         
(3) ภาวการณ์เปล่ียนแปลงดา้นทศันคติของบุคคลหรือชุมชน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงค่านิยม 
ความเช่ือ และวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ (4) การเกิดระบบการบริหาร การจดัการในการ
ทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ (5) เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบท่ีมีความต่อเน่ือง เช่น การ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของผูเ้รียน การพฒันาอาชีพของชุมชน การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของรายได ้เป็นตน้ 
  แนวคิดประการหน่ึงสําหรับการประเมินผลกระทบ ของ Cronbach ซ่ึงเป็น    
นกัประเมินสาํคญัคนหน่ึงในยคุ ค.ศ.1963 เพราะเขาไดเ้ขียนบทความช่ือ Course Improvement 
Through Evaluation โดยให้นิยามการประเมิน คือ เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการใชส้ารสนเทศ
เพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัโปรแกรมทางการศึกษา ประกอบดว้ย การตดัสินใจเพ่ือปรับปรุง
รายวิชา การตดัสินใจเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และการตดัสินใจในการบริหารสถานศึกษา
หรือโรงเรียน Cronbach เห็นว่า การประเมินไม่ควรกระทาํโดยใชแ้บบทดสอบเพียงอยา่งเดียว แต่
ควรมีมาตรการอ่ืนประกอบดว้ย นัน่คือ (1) การศึกษากระบวนการ (process studies) (2) การวดั
ศกัยภาพของผูเ้รียน (proficiency measurement) (3) การวดัทศันคติ (attitude measurement) และ  
(4) การติดตามผล (follow-up studies) ดงันั้น Cronbach ไดเ้สนอโมเดลของการประเมินท่ีเรียกว่า 
“Cronbach’s Goal & Side Effect Attainment Model” โดยเนน้การประเมินโครงการการจดัการเรียน
การสอนนั้น ไม่ควรเฉพาะแต่จุดหมายท่ีตั้งไวเ้ท่านั้น แต่ควรประเมินและตรวจสอบผลขา้งเคียงของ

ผลลพัธ์ (output) 

ผลกระทบ (impact) 

ตั้งใจใหเ้กิดข้ึน 

บวกหรือลบ 
ไม่ตั้งใจใหเ้กิดข้ึน 

บวกหรือลบ 
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โครงการดว้ย และหนา้ท่ีสาํคญัคือ การคน้หาขอ้บกพร่องของโครงการ เพ่ือจะไดห้าทางปรับปรุง
แกไ้ขกระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป (Madaus,  Scriven, & Stufflebeam, 1991) 
  จากการนิยามและการทบทวนแนวทางการประเมินผลกระทบ ผูว้ิจ ัยจึงได้
กาํหนดการประเมินผลกระทบในการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือให้ทราบว่าผลสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึนจากการจดั
การศึกษาสถาบนัการพลศึกษาในระยะท่ีผ่านมา ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ทั้งทางบวกและทาง
ลบ จากหลกัฐานและร่องรอยท่ีปรากฏอยู ่เช่น การสร้างช่ือเสียงของนกัศึกษาในปัจจุบนัหรือศิษย์
เก่าในหลากหลายดา้นไม่ว่าจะเป็นนกักีฬาระดบัชาติ การสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศ บุคลากรใน
สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรับรู้ในแวดวงการกีฬา ทาํให้นักเรียนมีความสนใจท่ีจะเขา้ศึกษาต่อใน
สถาบนัการพลศึกษา เป็นตน้ การประเมินผลกระทบจึงมีประเดน็ประเมิน 2 ประเดน็ ดงัน้ี 
  1)  ภาวการณ์เปล่ียนแปลงดา้นความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการ
ของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 

         2)  ความคิดเห็นของคณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครองท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง 
ของสถาบนัการพลศึกษา ในปัจจุบนัเม่ือเทียบกบั 5 ปีท่ีผา่นมา 
 

3. บริบทการจัดการศึกษาอุดมศึกษาของสถาบันการพลศึกษา 
 ดว้ยสถาบนัการพลศึกษาเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจจดัการศึกษาทั้งในการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรี ทั้งน้ี มีโรงเรียนกีฬา จาํนวน 11 แห่งทาํหนา้ท่ีจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต จาํนวน 17 วิทยาเขต ทาํหนา้ท่ีจดัการศึกษาอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี แต่การวิจัยคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตการประเมินการจัดการศึกษาเฉพาะการจัด
การศึกษาอุดมศึกษาเท่านั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในบริบทของสถาบนัการพลศึกษา จึงเสนอ
ประเด็นดงัน้ี 1) ประวติัการจดัการศึกษาสถาบนัการพลศึกษา 2) ปรัชญา แนวคิดในการจดั
การศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา 3) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการสถาบนัการพลศึกษา  
ประกอบดว้ย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ จุดหมาย และโครงสร้างการบริหาร นโยบายการพฒันาสถาบนัการ
พลศึกษา และยทุธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 ประวตัิการจดัการศึกษาสถาบันการพลศึกษา 
ประวติัความเป็นมาของสถาบนัการพลศึกษา ตอ้งกล่าวถึงยคุเร่ิมตน้ของวิทยาลยัพลศึกษา  

(College Of Physical Education) ซ่ึงเป็นสถาบนัการฝึกหดัครูพลศึกษาท่ีเป็นแม่แบบและตน้กาํเนิด
ของการฝึกหดัครูพลศึกษาของไทยเราตั้งแต่เร่ิมแรกมานั้น  นบัเป็นสถาบนัท่ีมีประวติัและความเป็นมา
ท่ียาวนานอยา่งมากแห่งหน่ึง ไดมี้การเร่ิมตน้และมีพฒันาการมาหลายขั้นตอนและหลายคร้ังกว่าจะ
ไดม้าเป็นวิทยาลยัพลศึกษา และเป็นสถาบนัการพลศึกษาในปัจจุบนั ดงันั้น สามารถแบ่งประวติัและ
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ความเป็นมาของวิทยาลยัพลศึกษาเป็น 4 สมยั (วีรศกัด์ิ  เพียรชอบ, 2548) และการก่อกาํเนิดของ
สถาบนัการพลศึกษาในสมยัท่ี 5 (สถาบนัการพลศึกษา, 2549) 

(1) สมยัเร่ิมตน้ 
(2) สมยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองและอยูใ่นสงักดัของกรมพลศึกษา   

กระทรวงศึกษาธิการ 
(3) สมยัเร่ิมเขา้สู่ยคุปฏิรูปของการพลศึกษาไทยในปัจจุบนั 
(4) สมยัของการขยายสู่ภูมิภาค 
(5) สมยักาํเนิดสถาบนัการพลศึกษา 

 

(1)  สมยัเร่ิมต้น 
ตามความเป็นจริงแลว้วิทยาลยัพลศึกษาเป็นสถาบนัท่ีไดมี้การเร่ิมตน้และก่อกาํเนิด 

จากความคิดริเร่ิมของเจ้าพระยาธรรมศกัด์ิมนตรีโดยแท้  คือ เจ้าพระยาธรรมศกัด์ิมนตรีซ่ึงมี
บรรดาศกัด์ิเป็นพระไพศาลศิลปศาสตร์และเป็นผูมี้บทบาทและมีส่วนร่วมสาํคญัในการจดัตั้งสามคั
ยาจารยส์มาคมข้ึนท่ีโรงเรียนวดัราชบูรณะในบริเวณวงัส่วนกุหลาบ  เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  ร.ศ. 123 
(พ.ศ. 2447) จนตอ้งรับตาํแหน่งเป็นเลขานุการของสามคัยาจารยส์มาคมในขณะนั้นดว้ยนั้น  ไดจ้ดั
ให้มีองค์กรหน่ึงท่ีมีช่ือว่า “สามคัยาจารยส์โมสรสถาน” ข้ึนมาเป็นส่วนหน่ึงของสามคัยาจารย์
สมาคม  เพ่ือสถานท่ีออกกาํลงักายสาํหรับผูท่ี้สนใจ  และในขณะเดียวกนักส็ามารถเป็นครูพลศึกษา
สอนในโรงเรียนไดด้ว้ย  แต่ในตอนหลงัต่อมาเจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรีซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็น
เจา้กรมตรวจของกระทรวงธรรมการอยู่ในขณะนั้นดว้ย  ก็ไดเ้ล็งเห็นความจาํเป็นและความสาํคญั
ของการฝึกหัดครูพลศึกษาเป็นอย่างมาก  จึงไดพ้ยายามผลกัดนัให้สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ป็นสถานท่ีใน
การฝึกหดัครูพลศึกษาไดด้ว้ย  ดงันั้น  จึงไดจ้ดัตั้งใหมี้องคก์รใหม่ในสามคัยาจารยส์โมสรสถานเพ่ิม
ข้ึนมาอีกแห่งหน่ึง  เพ่ือทาํหน้าท่ีฝึกหัดครูพลศึกษาให้มีความรู้ในวิชาระเบียบแถว  การดดัคน    
การหัดยิมนาสติก  และกีฬาต่างๆ  ให้สามารถสอนนักเรียนในโรงเรียนไดโ้ดยตรง  และให้เรียก
องคก์รท่ีตั้งข้ึนมาใหม่น้ีวา่ “สโมสรกายบริหาร”  
  แต่ต่อมาในปี  พ.ศ. 2456  เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรีเจา้กรมตรวจของกระทรวง
ธรรมการในขณะนั้น  ก็ไดมี้ความเห็นต่อไปอีกว่า  เพ่ือให้การฝึกหัดครูพลศึกษามีความคล่องตวั
มากยิง่ข้ึน  จึงไดป้รับปรุงสโมสรกายบริหารซ่ึงสังกดัอยูใ่นสามคัยาจารยส์โมสรสถานเดิมนั้น  คือ  
ให้ยกฐานะสโมสรกายบริหารข้ึนเป็น  “ห้องพลศึกษากลาง” และให้อยู่ภายใตก้ารดูแลของกรม
ศึกษาธิการ  ในชั้นแรกน้ีให้ใชอ้าคารเรียนของโรงเรียนมธัยมวดัราชบูรณะเป็นสถานท่ีเรียน  และ
ในขณะเดียวกนัก็ไดแ้ต่ตั้งหลวงเชษฐพลศิลป์ (ม.ล. เล็ก อิสรากูร) เป็นผูอ้าํนวยการพร้อมกบัเป็น
อาจารยส์อนของหอ้งพลศึกษากลางแห่งน้ีดว้ย 
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  หลกัสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาแห่งน้ีก็ยงัคงเหมือนเดิมเม่ือคร้ังเป็น
สโมสรกายบริหารจนกระทัง่ต่อมาในปี พ.ศ. 2462 เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี  เสนาบดีกระทรวง
ธรรมการได้เห็นว่าเพ่ือให้การเรียนการสอนได้มีระเบียบมีระบบและได้ผลดีมากยิ่งข้ึน  จึงได้
ประกาศยกระดบัหอ้งพลศึกษากลางเดิมนั้นเป็น “โรงเรียนพลศึกษากลาง” โดยมีหลวงเชษฐพลศิลป์
เป็นอาจารยใ์หญ่  สาํหรับการเรียนการสอนนั้นส่วนใหญ่กจ็ะอยูใ่นระหวา่งเวลา  14.00 – 18.00 น.  
  เม่ือวนัท่ี  12  ธันวาคม พ.ศ. 2462  กระทรวงธรรมการก็ไดมี้การประกาศแกไ้ข
และกาํหนดหลกัสูตรและระเบียบการเรียนใหม่ไดด้งัต่อไปน้ี  คือ 
  1.  วิชาครูพลศึกษาจดัเป็น  4  แผนก  คือ 
       1.1  ดดัตนส่วนหอ้ยโหน  ทาํไดเ้องและหดัผูอ่ื้นไดด้ว้ย 
       1.2  มวยไทย มวยฝร่ัง  ฟันดาบ  ทาํไดเ้องและหดัผูอ่ื้นไดด้ว้ย 
       1.3  ญูญิตสูทาํไดเ้องและฝึกหดัผูอ่ื้นไดด้ว้ย 
       1.4  วิชาลูกเสือ 
   ก.  ระเบียบแถว  รู้จกัแบบฝึกหดั  เสือป่า  ทาํไดท้ั้งเป็นลูกแถวและเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา 
   ข.  ขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลูกเสือ  แบบสัง่สอนเสือป่า  เทศนาเสือป่า  
ดดักาย  รู้จบ  ทาํไดแ้ละฝึกหดัผูอ่ื้นไดด้ว้ย  สอนวิชาลูกเสือเอกไดแ้ลว้ 
  2.  นอกเหนือจากความรู้ทางพลศึกษาโดยเฉพาะตอ้งมีความรู้สามญัไม่ตํ่ากวา่
มธัยมปีท่ี 3  ดว้ย 
  3.  สอบไล่ไดท้ั้ง  4  อยา่ง  ไดป้ระกาศนียบตัรเป็นครูมธัยมศึกษา ใชอ้กัษรทา้ยช่ือ
วา่  ป.ม.พ.  สอบได ้ 3  อยา่งไดป้ระกาศนียบตัรเป็นครูประถมพลศึกษา  ใชอ้กัษรทา้ยช่ือวา่  ป.ป.พ. 
สอบไล่ได ้ 2  อยา่งไดป้ระกาศนียบตัรเป็นครูมูลพลศึกษา  ใชอ้กัษรทา้ยช่ือวา่  ป.พ. 
  4.  ผูส้อบไดค้รูมูลสามญัศึกษา  ถา้สอบไดค้รูพลศึกษาดว้ย  ใหเ้ล่ือนชั้นเป็นครู
ประถมสามญัศึกษา  ผูส้อบไดค้รูประถมสามญัศึกษา  ถา้สอบไล่ไดค้รูประถมพลศึกษาดว้ยจะได้
เล่ือนชั้นเป็นครูมธัยมสามญัศึกษา 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2466 เพือ่ความเหมาะสมและมีความชดัเจนยิง่ข้ึนกระทรวงศึกษาธิการ  
(เดิมกระทรวงธรรมการ) จึงไดมี้คาํสั่งแกไ้ขระเบียบการฝึกหดัครูและหลกัสูตรครูมูล  ครูประถม  
และครูมธัยมโดยกาํหนดว่าชั้นครูมูลพลศึกษาให้เรียกว่า “ผูส้อนพลศึกษาชั้นตรี” ใชอ้กัษรย่อทา้ย
ช่ือว่า พ.ต. ครูชั้นประถมพลศึกษาใหเ้รียกว่า “ผูส้อนพลศึกษาชั้นโท” ใชอ้กัษรทา้ยช่ือว่า พ.ท. และ
ครูชั้นมธัยมพลศึกษาให้เรียกว่า “ผูส้อนพลศึกษาชั้นเอก” ใชอ้กัษรทา้ยช่ือว่า  พ.อ. วุฒิการศึกษา
ของครูพลศึกษาจึงไดมี้การใชต้ามระเบียบท่ีกาํหนดไวต้ั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
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(2)   สมัยหลงัเปลีย่นแปลงการปกครองและอยู่ในสังกดักรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือปี พ.ศ. 2475  แลว้กระทรวงศึกษาธิการ 
(เดิมกระทรวงธรรมการ) ก็ไดมี้การจดัระบบราชการภายในกระทรวงใหม่และไดจ้ดัตั้งกรมพลศึกษา
ข้ึนมาในกระทรวงศึกษาธิการอีกหน่วยงานหน่ึง  เม่ือวนัท่ี  9  ธนัวาคม  พ.ศ.  2476  ดงัปรากฏใน
พระราชบญัญติัการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2476  มาตรา  12  ความว่า “การท่ีรัฐบาล
ตั้งกรมพลศึกษาข้ึน  ก็เพราะตอ้งการให้นกัเรียนและลูกเสือมีจิตใจเป็นนกักีฬา  เพราะประเทศต่าง 
ๆ  เขามีความประสงค์เช่นนั้น  จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศเราควรจะดาํเนินการตามดว้ย
เพ่ือใหพ้ลเมืองของเรามีความแขง็แรง” 
  โดยในเร่ิมแรกมีพระยาประมวลวิชาพลูเป็นผูรั้กษาราชการในตาํแหน่งอธิการบดี  
จนกระทัง่ต่อมาเม่ือถึงวนัท่ี 1  เมษายน  พ.ศ. 2477  จึงไดแ้ต่งตั้งให้นายนาวาเอกหลวงศุภชลาศยั  
ดาํรงตาํแหน่งอธิการบดีพลศึกษาแทนต่อไป และไดย้า้ยโรงเรียนพลศึกษากลาง จากกรมศึกษาธิการ
มาอยูใ่นสงักดักรมพลศึกษา  พร้อมกบัแต่งตั้งนายนาค  เทพหสัดิน  ณ  อยธุยา  เป็นอาจารยใ์หญ่เม่ือ
ปี พ.ศ. 2477 ด้วย  ในระยะเร่ิมแรกนั้ น  กรมพลศึกษายงัมีสํานักงานอยู่ท่ีบริเวณเดียวกันกับ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  และโรงเรียนพลศึกษากลางก็เช่นเดียวกนัยงัใชส้ถานท่ีเดิมเป็น
สถานท่ีทาํการเรียนการสอนอยู ่
  ในปี  พ.ศ. 2479  โรงเรียนพลศึกษากลางกไ็ดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรท่ีใชม้า
เดิมเม่ือปี  พ.ศ. 2462 เป็นหลกัสูตรใหม่  และในหลกัสูตรใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ีกไ็ดมี้การแบ่ง
หลกัสูตรออกเป็น 2 หมวดวิชา  คือ (1) หมวดวิชาบงัคบั  และ (2)  หมวดวิชาไม่บงัคบั 
  ในหมวดวิชาบงัคบัประกอบดว้ยวิชาจรรยา  วิชาลูกเสือ  วิชาสุขศึกษา  วิชาการ
ปฐมพยาบาล  วิชากายบริหาร วิชาการกีฬาและวิชากรีฑา  เฉพาะวิชาการกีฬานั้นมีการแบ่งออกเป็น  
2  แผนก  คือ แผนกกีฬาหญิงและแผนกกีฬาชาย  ในแผนกกีฬาหญิงนั้น  ไดแ้ก่  เนตบอลและ
วอลเลยบ์อล  ส่วนในแผนกกีฬาชายนั้น  ไดแ้ก่  บาสเกตบอล  ตระกร้อ  และฟุตบอล 
  ในหมวดวิชาไม่บงัคบัไดแ้บ่งออกเป็น 4  ชุด คือ (1) มวยไทยและมวยสากล       
(2) กระบ่ีกระบองและฟันดาบ  (3) ดนัตนส่วนหอ้ยโหน (ยมินาสติก) และ (4) ญูญิตสู (ยโูด)  
  ผูท่ี้สอบวิชาบงัคบัได้หมวดทุกวิชาจะได้วุฒิประโยคผูส้อนพลศึกษาตรี (พ.ต.) 
ผูส้อบวิชาบงัคบัไดห้มดทุกวิชาพร้อมกบัสอนวิชาไม่บงัคบัไดอี้ก 2  ชุด  จะไดวุ้ฒิประโยคผูส้อน
พลศึกษาโท (พ.ท.) และก็เช่นเดียวกนัผูส้อนในหมวดวิชาบงัคบัไดห้มดทุกวิชาพร้อมกบัสอนไม่
บงัคบัไดห้มดอีกทั้ง 4  ชุด  จะไดว้ฒิุผูส้อนพลศึกษาเอก (พ.อ.) 
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  การจดัตารางการเรียนการสอนก็จะยงัจดัให้อยูใ่นตอนบ่ายและคํ่าเหมือนเดิมและ
โรงเรียนก็ไม่มีระเบียบว่าจะตอ้งใชเ้วลาเรียนอย่างน้อยหรืออย่างมากก่ีปี  การเรียนจึงข้ึนอยู่กบั
ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
  หลงัจากนาวาเอกหลวงศุภชลาศยั  ไดด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดีพลศึกษาแลว้  ก็ได้
ดาํเนินการของบประมาณเพ่ือสร้างสนามกีฬาแห่งชาติข้ึนมาท่ีบริเวณหอวงั  ตาํบลวงัใหม่  อาํเภอ
ปทุมวนั  กรุงเทพฯ  ซ่ึงเป็นสนามกีฬาแห่งชาติในปัจจุบนัน้ี   
  ในโอกาสเดียวกนักบัการสร้างสนามกีฬาแห่งชาติในคร้ังน้ี   กรมพลศึกษาก็ได้
ดาํเนินการสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนพลศึกษากลางไปพร้อมๆ  กนัดว้ย  เม่ือการสร้างอาคาร
เรียนของโรงเรียนพลศึกษากลางไดเ้สร็จส้ินแลว้  ทั้งกรมพลศึกษาและโรงเรียนพลศึกษากลางจึงได้
เร่ิมยา้ยสาํหนกังานมาทาํงานและดาํเนินการเรียนการสอนท่ีอาคารของโรงเรียนพลศึกษากลางแห่ง
เดียวกนัน้ีเม่ือปลายปี พ.ศ.2481  โรงเรียนพลศึกษากลางกไ็ดใ้ชอ้าคารเรียนแห่งน้ีเป็นสถานท่ีทาํการ
เรียนเร่ือยมา  ส่วนกรมพลศึกษานั้นก็ไดย้า้ยสํานกังานไปอยู่ท่ีชั้นท่ีหน่ึงของอาคารอฒัจนัทร์ดา้น
ตะวนัตกของสนามศุภชลาศยัหลงัจากสงครามมหาเอเชียบูรพาไดเ้สร็จส้ินลงแลว้  และไดอ้ยู่ใน
อาคารเดียวกนัน้ีเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

(3)  สมัยเร่ิมเข้าสู่ยุคปฏิรูปของการพลศึกษาไทยในปัจจุบัน 
  ในปี พ.ศ. 2493  นบัว่าเป็นปีท่ีการเรียนการสอนของสถาบนัการพลศึกษาของไทย
ไดเ้ร่ิมเขา้สู่ยุคใหม่ท่ีสมบูรณ์ทนัสมยัอย่างแทจ้ริง  ดงันั้น  ยุคน้ีจึงเป็นยุคปฏิรูปของการพลศึกษา
ไทย  เพราะนอกจากจะมีการปรับหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์และ
ทนัสมยัแลว้  ดวัยผลงานของศาสตราจารยน์ายแพทยบุ์ญสม  มาร์ติน  สามารถทาํใหม้าตรฐานของ
หลกัสูตรและมาตรฐานของกระบวนการเรียนการสอนในวิทยาลยัพลศึกษาเป็นท่ียอมรับในระดบั 
อุดมศึกษาหรือในมหาวิทยาลยัได ้
  เร่ิมมาจากโรงเรียนพลศึกษากลางไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรและระบบการ
เรียนการสอนเป็นระบบใหม่หมด  ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของการฝึกหดัครูพลศึกษาแผน
ใหม่อยา่งแทจ้ริง  แลว้เปล่ียนช่ือโรงเรียนพลศึกษากลางเดิมนั้นเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา” 
และไดแ้ต่งตั้งอาจารยชุ์น้  อรุณโรจน์  เป็นอาจารยใ์หญ่  มีหลกัสูตรการเรียนการสอนเตม็เวลา  5  ปี
นักเรียนท่ีมาเรียนก็เป็นเฉพาะนักเรียนทุนท่ีเป็นชายเรียนประจาํเต็มเวลาตลอดหลกัสูตร  และ
นักเรียนเหล่าน้ีก็ตอ้งเป็นนักเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากจงัหวดัต่างๆ  ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ
เท่านั้น  โดยมีนกัเรียนประจาํท่ีไดรั้บทุนจากจงัหวดัต่าง ๆ  รุ่งแรกมีจาํนวนทั้งหมด  98  คน 
  หลกัสูตรของการเรียนจะประกอบดว้ยกลุ่มวิชาใหญ่ๆ 2  กลุ่มวิชาดว้ยกนั กลุ่มแรก  
จะประกอบดว้ยวิชาต่าง ๆ  ท่ีมุ่งพฒันาให้เป็นคนท่ีมีความสมบูรณ์และมีความรู้ความสามารถใน
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การติดตามเหตุการณ์และข่าวคราวต่างๆ ของโลก  และสามารถปรับตวัให้ทนักบัเหตุการณ์และ
สภาพการณ์เหล่านั้นไดด้ว้ย  วิชาเหล่าน้ีประกอบดว้ยวิชาหมวดต่างๆ  เช่นหมวดภาษาองักฤษ  วิชา
หมวดภาษาไทย  วิชาหมวดสงัคมวิทยา  วิชาหมวดจิตวิทยา  วิชาหมวดวิชาครู  วิชาหมวดวิชาดนตรี  
เป็นตน้  กลุ่มวิชาท่ีสอง  เป็นกลุ่มวิชาท่ีมุ่งพฒันาใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทั้งในดา้นหลกัการ 
ทฤษฎีในวิชาพลศึกษาเพ่ือใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการสอนกิจกรรมพลศึกษาต่าง ๆ  ไดเ้ป็น
อย่างดี เช่น วิชาสรีรวิทยา วิชากายวิภาคศาสตร์ วิชาชีววิทยา วิชาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว 
(Kinesiology) วิชาหลกัและวิธีการสอน  วิชาการปฐมพยาบาล  วิชาหลกัและทฤษฎีพลศึกษา      
วิชาอนามยัส่วนบุคคลและชุมชน  และวิชาการจดัพลศึกษาในโรงเรียน  เป็นตน้  ส่วนในดา้นความรู้
ความสามารถในกิจกรรมพลศึกษาต่าง ๆ  นั้น  ผูเ้รียนนอกจากจะสามารถแสดงสาธิต  สอนและ
ตดัสินในกิจกรรมพลศึกษาต่างๆ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบ์อล กรีฑา มวยไทย มวยสากล 
และอ่ืน ๆ  ไดแ้ลว้  ยงัจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถนาํหลกัการและทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ีเรียนมาแลว้มาประยกุต ์
ใชใ้นกิจกรรมพลศึกษาต่างๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดีในทุกระดบัชั้นท่ีสอนอีกดว้ย 
  ตามโครงสร้างของหลกัสูตรน้ี  ผูท่ี้เรียนตามหลกัสูตรชั้นปีท่ี 1  จะไดวุ้ฒิการศึกษา
เป็นประกาศนียบตัรพลศึกษาตรี (พ.ต.) ผูท่ี้เรียนสาํเร็จตามหลกัสูตรชั้นปีท่ี  3  จะไดวุ้ฒิการศึกษา
เป็นประกาศนียบตัรพลศึกษาโท (พ.ท.) และผูท่ี้สําเร็จตามหลกัสูตรชั้นปีท่ี 5  จะไดวุ้ฒิการศึกษา
เป็นประกาศนียบตัรพลศึกษาเอกด (พ.อ.)  
  แต่อย่างไรก็ตาม  โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาท่ีไดมี้การจดัตั้งข้ึนมาตามอุดมคติ
ของการฝึกหกัครูพลศึกษาอยา่งแทจ้ริง  และดาํเนินการโดยกรมพลศึกษามาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2493  นั้น 
สามารถดาํเนินการและทาํหนา้ท่ีในการฝึกหดัครูพลศึกษาตามอุดมคติไดเ้พียงชัว่ระยะหน่ึงเท่านั้น 
คือ เม่ือกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศจดัตั้งกรรมการฝึกหดัครูข้ึนมาใหม่แลว้กระทรวงศึกษาธิการ
กไ็ดมี้นโยบายใหย้า้ยโรงเรียนฝึกหดัครูพลศึกษาไปอยูใ่นสังกดัและความรับผิดชอบของกรรมการ
ฝึกหดัครูท่ีจดัตั้งใหม่น้ีในปี  พ.ศ. 2497  นั้นเอง 
  ต่อมาทางฝ่ายกรมพลศึกษามีความเห็นว่า  เม่ือโรงเรียนฝึกหัดครูไดย้า้ยไปอยู่ใน
สังกดักรรมการฝึกหัดครูแลว้  ทางกรมพลศึกษาเองก็ยงัมีศกัยภาพทั้งในดา้นบุคลาการ  สถานท่ี  
และอุปกรณ์ตลอดจนครุภณัฑ์อ่ืนๆ พร้อมท่ีจะผลิตครูพลศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถไปสนอง
ความตอ้งการของประเทศไดเ้ป็นอย่างดีดว้ยเช่นกนั  ดงันั้น ในปี พ.ศ. 2498  กรมพลศึกษาก็ได้
จดัตั้ง “วิทยาลยัพลศึกษา” ข้ึนมาใหม่แทนและไดแ้ต่ตั้งศาสตราจารย ์ นายแพทยบุ์ญสม  มาร์ติน  
เป็นผูอ้าํนวยการ  ดงันั้น  วิทยาลยัพลศึกษาแห่งน้ีจึงนบัว่าเป็นวิทยาลยัพลศึกษาแห่งแรกในบรรดา
วิทยาลยัพลศึกษาทั้งหลายของไทย  และวิทยาลยัพลศึกษาแห่งน้ีในภายหลงัต่อมาก็ไดเ้ป็นแม่แบบ
ของวิทยาลยัพลศึกษาทั้งหลายท่ีไดมี้การจดัตั้งในจงัหวดัต่างๆ  มีหลกัสูตรการเรียนการสอน 4  ปี  
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และรับนักเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  เขา้เรียน  เม่ือเรียนจบหลกัสูตร  4  ปี  แลว้จะได้วุฒิ
การศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชาการศึกษาสูง (พลศึกษา) หรือ ปก.ศ. สูง (พลศึกษา) สําหรับ
นกัเรียนท่ีเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 8  หรือเตรียมอุดมศึกษาแลว้  สามารถเรียนในหลกัสูตร  2  ปี 
และเม่ือสําเร็จแลว้ก็จะไดรั้บวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาการการศึกษาสูง (พลศึกษา) หรือ 
ปก.ศ.สูง (พลศึกษา) เช่นเดียวกนั 
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสูตรการเรียนการสอนทั้งของหลกัสูตร  4  ปี  
สาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนสาํเร็จมธัยมศึกษาปีท่ี 6   และนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 8  หรือเตรียม
อุดมศึกษานั้นส่วนใหญ่แลว้เป็นหลกัสูตรท่ีไดพ้ฒันาจากปรัชญาและแนวคิดของหลกัสูตรของ
โรงเรียนฝึกหดัครูพลศึกษาท่ีเคยมีมาแลว้คือ  มุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้พฒันาการในทุก ๆ ดา้นเพ่ือใหพ้ร้อม
ท่ีจะเป็นครูพลศึกษาท่ีไม่ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริงนัน่เอง  ยกเวน้แต่ว่าหลกัสูตรําหรับนกัเรียนท่ี
จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา 4 ปี และหลกัสูตรสาํหรับนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  8  
ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาเรียนเพียง 2 ปีนั้น  ตอ้งจดัเน้ือหาสาระและรายวิชาเรียนท่ีเคยใชเ้วลาเรียน 5  ปี  ใน
โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา ให้เหมาะสมตามความจาํเป็นและความต้องการของนักเรียนใน
หลกัสูตร 4  ปี และ 2  ปี   
  ในโอกาสท่ีศาสตราจารนายแพทยบุ์ญสม  มาร์ติน  ได้รับการแต่งตั้ งให้เป็น
ผูอ้าํนวยการของวิทยาลยัพลศึกษาในตอนน้ีนบัว่าเป็นท่ีเหมาะและเป็นโชคดีเป็นอยา่งยิ่งของการ
พลศึกษาไทยท่ีควรจะไดจ้ารึกไวว้่า  คือ  บงัเอิญศาสตราจารย ์ นายแพทยบุ์ญสม  มาร์ติน  ผูน้ี้เป็น  
ผูท่ี้มีพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ทั้งในดา้นการแพทยศ์าสตร์ การสาธารณสุขศาสตร์ และการกีฬา
ในระดบัสูงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอยา่งยิ่ง จึงสามารถนาํความรู้และประสบการณ์
เก่ียวกบัหลกัการของวิชาการทั้งในดา้นการแพทย ์ ดา้นสาธารณสุข  และดา้นการกีฬามาประสม
ประสานกนัแลว้นาํมาประยกุตใ์ชใ้นวิชาพลศึกษา  แลว้นาํมาใชพ้ฒันาหลกัสูตรและระบบการเรียน
การสอนในวิทยาลยัพลศึกษาใหม่  ทาํใหก้ารพฒันาหลกัสูตรและการพฒันาการเรียนการสอนไดผ้ล
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการพลศึกษาและประสบผลสําเร็จเป็นท่ีน่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง  การเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาได้เป็นไปตามหลกัการของวิชาพลศึกษาได้ผลเป็นอย่างดียิ่งการจดัและการ
ดาํเนินการพลศึกษากส็อดคลอ้งตามหลกัการทั้งในแง่ของหลกัการวิชาการภาคและสรีรวิทยา  หลกั
วิชาจิตวิทยาและหลกัวิชาสังคมวิทยา  ทาํให้การจัดและดาํเนินการพลศึกษานั้นได้ผลและมี
ประสิทธิภาพดีข้ึนอีกมาก  ดงันั้น  ในการเร่ิมนาํหลกัวิชาการมาเป็นหลกัการพลศึกษาในคร้ังน้ีจึง
ถือเป็นการเร่ิมตน้ของ “การพลศึกษาสมยัใหม่” ของไทยเป็นคร้ังแรก  นบัตั้งแต่นั้นมาการพลศึกษา
ของไทยเร่ิมเปล่ียนโฉมหน้าใหม่และมีความเจริญกา้วหนา้เป็นลาํดบั  ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ียอมรับ
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และเป็นท่ียกย่องในหมู่นกัการพลศึกษาไทยโดยทัว่ไปในขณะน้ีว่า “ศาสตราจารย ์นายแพทยบุ์ญ
สม  มาร์ติน คือ  บิดาของการพลศึกษาสมยัใหม่ของไทย” 
  จากความสําเร็จของการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัพลศึกษาตามหลกัการ
ของการพลศึกษาสมยัใหม่ในคร้ังน้ี  ทาํให้วิทยาลยัพลศึกษาแห่งน้ีได้เป็นแบบอย่างในการท่ี
ศาสตราจารย ์ นายแพทยบุ์ญสม มาร์ติน  ไดส้ามารถนาํไปใชเ้ป็นเหตุผลในการเสนอและผลกัดนั
ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเห็นชอบและอนุมติัให้เปิดหลกัสูตรการฝึกหัดครูพลศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดเ้ป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือปี  พ.ศ. 2502  ดว้ยการรับ
เฉพาะนกัเรียนท่ีสาํเร็จชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 8  หรือนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลกัสูตร
ในปัจจุบนัน้ีเท่านั้นเขา้เรียน  เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการเรียนแลว้จะได้วุฒิปริญญา   
ครุศาสตรบณัฑิต (พลศึกษา)  หรือ ค.บ. (พลศึกษา) การเร่ิมตน้ในคร้ังน้ีจึงนบัว่าเป็นการเร่ิมตน้ของ
ประวติัการฝึกหดัครูพลศึกษาของไทยท่ีสาํคญัยิง่ตอนหน่ึง  เพราะตอนท่ีทาํใหก้ารฝึกหดัครูพลศึกษา
ของไทยได้เร่ิมก้าวไปมีบทบาทในระดบัอุดมศึกษาท่ีไดมี้การพฒันาสู่ความสมบูรณ์แบบอย่าง
แทจ้ริงทาํให้สามารถนาํไปสู่การเปิดหลกัสูตร  การฝึกหัดครูพลศึกษาในระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ในปี  พ.ศ. 2511  และ 2530  ตามลาํดบัเป็นคร้ังแรกของ
ประวติัการฝึกหดัครูพลศึกษาของไทยอีกในโอกาสต่อมา  ผูเ้รียนสาํเร็จตามหลกัสูตรปริญญาโทจะ
ได้รับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) หรือ ค.ม. (พลศึกษา) และท่ีเรียนสําเร็จตาม
หลกัสูตรปริญญาเอก  จะไดรั้บวุฒิปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (พลศึกษา) หรือ ค.ด. (พลศึกษา) 
  ในโอกาสต่อมาวิทยาลยัพลศึกษาแห่งน้ี  ดว้ยหลกัการและปรัชญาการพลศึกษา
สมยัใหม่ของศาสตราจารย ์ นายแพทยบุ์ญสม  มาร์ติน  และดว้ยความร่วมมือของวิทยาลยัวิชาการ 
(ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ)  กไ็ดเ้ปิดหลกัสูตรการฝึกหดัครูพลศึกษาในระดบัปริญญา
บณัฑิตเดียวกนัน้ีเช่นเดียวกนัในปี  พ.ศ.  2513  แต่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการของ
วิทยาลยัวิชาการศึกษาในขณะนั้น  วิทยาลยัพลศึกษาจึงตอ้งเปล่ียนช่ือและสถานภาพเป็น “วิทยาลยั
วิชาการพลศึกษา” ตามไปดว้ย โดยมีหลกัสูตรการเรียนการสอน  4  ปี  และรับเฉพาะนักเรียนท่ี
สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 8  หรือนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ตามหลกัสูตรท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัเขา้เรียน  เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแลว้จะไดรั้บวุฒิปริญญาวิชาการศึกษาศาสตร
บณัฑิต  (พลศึกษา) หรือ  กศ.บ. (พลศึกษา) แต่สาํหรับในการบริหารงานและการดาํเนินการต่าง ๆ 
รวมทั้งการตั้งงบประมาณนั้นกย็งัอยูใ่นสงักดัและความรับผดิชอบของกรมพลศึกษาอยูเ่หมือนเดิม 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2517   วิทยาลยัวิชาการศึกษากไ็ดรั้บการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ  ดงันั้น  วิทยาลยัวิชาการศึกษาพลศึกษากต็อ้งเปล่ียนฐานะเป็นมหาวิทยาลยั      
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ศรีนครินทนวิโรฒพลศึกษา ตามไปดว้ยและพร้อมๆ  กนัน้ีกไ็ดโ้อนสังกดัจากความรับผดิชอบของ
กรมพลศึกษาไปอยูใ่นการดูแลของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แทนตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

(4)  สมัยของการขยายสู่ภูมภิาค 
  กรมพลศึกษาซ่ึงมี  ศาสตราจารย ์นายแพทยบุ์ญสม มาร์ติน  เป็นผูด้าํรงตาํแหน่ง
อธิบดีอยูใ่นขณะนั้นไดเ้ลง็เห็นว่าการท่ีจะพฒันาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามแผนท่ีวาง
ไวด้ว้ยดีนั้น  ประชาชนพลเมืองจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีสุขภาพอนามยัท่ีดีสมบูรณ์  มีนํ้ าใจนกักีฬา  มีความ
สามคัคี  มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ย  จึงเห็นว่าการพลศึกษาและการกีฬาเป็น
ปัจจยัท่ีสาํคญัมาก  ประชาชนพลเมืองไทยทุกคนควรจะไดมี้ส่วนร่วมในการพลศึกษาและการเล่น
กีฬาอย่างทัว่ถึงกนัจึงไดมี้โครงการท่ีจะขยายและเปิดวิทยาลยัพลศึกษาท่ีจงัหวดัต่าง ๆ  ในส่วน
ภูมิภาคอยา่งนอ้ยในทุกภาคการศึกษาเพ่ือผลิตครูพลศึกษาและผูน้าํทางการกีฬาให้เพียงพอ  เพราะ
ในขณะนั้นโรงเรียนต่าง ๆ  ทัว่ประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษายงัขาด
ครูเพือ่ทาํการสอนวิชาพลศึกษาอยูม่ากและทางฝ่ายรัฐบาลกไ็ดมี้นโยบายในการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนพลเมืองในส่วนภูมิภาคในชนบทไดเ้ล่นกีฬาอยา่งทัว่ถึงกนัดว้ย  วิทยาลยัพลศึกษาในส่วน
ภูมิภาคจึงควรจะมีจาํนวนอย่างเพียงพอเพ่ือผลิตครูและผูน้าํทางพลศึกษาและกีฬาเพื่อสนองความ
ตอ้งการดงักล่าวน้ีใหเ้พียงพอเช่นเดียวกนั 
  จากเหตุผลดงักล่าวน้ี  จึงไดมี้โครงการและไดว้างแผนในการท่ีจะขยายและเปิด
วิทยาลยัพลศึกษาในส่วนภูมิภาคในจงัหวดัต่าง ๆ  ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี  คือ 
  1.  ในปี พ.ศ. 2513  มีโครงการท่ีจะเปิด  วิทยาลยัพลศึกษาเชียงใหม่  ท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ 
  2.  ในปี พ.ศ. 2515   มีโครงการท่ีจะเปิด วิทยาลยัพลศึกษามหาสารคาม ท่ีจงัหวดั
มหาสารคาม 
  3.  ในปี พ.ศ. 2516  มีโครงการท่ีจะเปิด  วิทยาลยัพลศึกษายะลา ท่ีจงัหวดัยะลา 
  4.  ในปี พ.ศ. 2517  มีโครงการท่ีจะเปิด  วิทยาลยัพลศึกษาชลบุรี  ท่ีจงัหวดัชลบุรี 
  5.  ในปี พ.ศ. 2518  มีโครงการท่ีจะเปิด วทิยาลยัพลศึกษาอุดรธานี  ท่ีจงัหวดั
อุดรธานี 
  6.  ในปี พ.ศ.  2519  มีโครงการท่ีจะเปิดวทิยาลยัพลศึกษา 2  แห่ง คือ  วิทยาลยั  
พลศึกษาอ่างทองท่ีจงัหวดัอ่างทอง และวิทยาลยัพลศึกษาชุมพร  ท่ีจงัหวดัชุมพร 
  7. ในปี พ.ศ. 2520  มีโครงการท่ีจะเปิดวิทยาลยัพลศึกษา  2  แห่ง  คือ วิทยาลยั   
พลศึกษาสุพรรณบุรี  ท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี และวิทยาลยัพลศึกษาสุโขทยั ท่ีจงัหวดัสุโขทยั 
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  8. ในปี พ.ศ. 2521  มีโครงการท่ีจะเปิดวิทยาลยัพลศึกษา  3  แห่ง คือวิทยาลยั     
พลศึกษากระบ่ี ท่ีจงัหวดักระบ่ี  วิทยาลยัพลศึกษาศรีสะเกษ  ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ  และวิทยาลยั      
พลศึกษาสมุทรสาคร ท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 
  9. ในปี  พ.ศ. 2522  มีโครงการท่ีจะเปิดวทิยาลยัพลศึกษาลาํปาง  ท่ีจงัหวดัลาํปาง 
  10.  ในปี พ.ศ. 2525  มีโครงการท่ีจะเปิดวทิยาลยัพลศึกษา  3  แห่ง  คือ  วิทยาลยั
พลศึกษาชยัภมิู  ท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  วิทยาลยัพลศึกษาเพชรบูรณ์  ท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์  และวิทยาลยั  
พลศึกษาตรัง  ท่ีจงัหวดัตรัง 
  สาํหรับหลกัสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลยัพลศึกษาในส่วนภูมิภาคท่ีจะจดัตั้ง
ข้ึนใหม่ทั้งหมดน้ีนั้นกจ็ะใหเ้ป็นหลกัสูตร  2  ปีในสาขาวิชาสุขศึกษา  พลศึกษาและนนัทนาการ
เช่นเดียวกนักบัหลกัสูตร 2 ปี ของวิทยาลยัแห่งแรกท่ีเป็นแม่บทท่ีไดจ้ดัมาตั้งแต่เม่ือปี พ.ศ. 2498  
เป็นแนวทางโดยรับผูเ้รียนท่ีสาํเร็จชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 8  หรือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ตามหลกัสูตร
ใหม่หรือเทียบเท่าเท่านั้น  เม่ือเรียนสาํเร็จตามหลกัสูตรแลว้  ผูเ้รียนจะไดรั้บวุฒิประกาศนียบตัรวิชา
การศึกษาสูง (พลศึกษา) หรือ ปก.ศ. สูง (พลศึกษา)  
  ส่วนวิทยาลยัพลศึกษาแห่งแรกท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2498  และไดเ้ป็น
แม่บทของวิทยาลยัพลศึกษาท่ีไดต้ั้งข้ึนมาใหม่ทั้งหลายในเวลาต่อมา  ท่ีไดเ้ปล่ียนสถานภาพเป็น
วิทยาลยัวิชาการศึกษาพลศึกษาและมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษาไปแลว้  และในขณะน้ี
ไดมี้การหยดุดาํเนินการไปชัว่ขณะหน่ึงนั้น  มาบดัน้ีกรมพลศึกษาก็ไดมี้โครงการท่ีจะเปิดให้มีการ
ดาํเนินการเรียนการสอนต่อไปอีกเช่นเดิม  โดยจะให้เปิดดาํเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา  
2522   พร้อมๆ  กบัวิทยาลยัพลศึกษาลาํปางน้ีดว้ย  แต่ว่าหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเคยมีอยูเ่ดิม 2  
หลกัสูตรนั้น  ใหล้ดเหลือเพียงหลกัสูตรเดียว  คือ  เหลือเพียงหลกัสูตร  2  ปี  สาํหรับผูเ้รียนท่ีสาํเร็จ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  8  หรือเตรียมอุดมศึกษาหรือเทียบเท่านั้น  และเม่ือเรียนสาํเร็จตามหลกัสูตรแลว้
จะไดรั้บวุฒิประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาสูง (พลศึกษา) หรือ ปก.ศ. สูง (พลศึกษา) เหมือนเดิม  
สําหรับช่ือของวิทยาลัยพลศึกษาท่ีเคยมีมาแต่เดิมนั้ น  ก็ให้เปล่ียนเป็น  “วิทยาลัยพลศึกษา
กรุงเทพฯ” และไดย้า้ยจากสถานท่ีเดิม  เพราะมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษายงัตอ้งใชอ้ยู่
ต่อไป  คือไปอยูท่ี่สถานท่ีและอาคารเรียนใหม่  ท่ีเลขท่ี  69  ถนนรังสิต – องครั์กษ ์ ตาํบลบึงนํ้ารักษ ์ 
อาํเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี  12110  แทน 
  ในระหว่างท่ีมีการดาํเนินการวางโครงการและแผนงานในการเปิดวิทยาลยัใน
หลาย ๆ  จงัหวดัในส่วนภูมิภาคอยูน่ั้นนบัว่าเป็นโอกาสดีและโชคดีของการพลศึกษาของไทยเป็น
อยา่งยิ่ง  เพราะในขณะนั้นนอกจากนโยบายของรัฐบาลจะไดส้นบัสนุนและส่งเสริมการพลศึกษา
และการกีฬาเพ่ือใหป้ระชาชนไดเ้ล่นกีฬาและออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพอยา่งทัว่ถึงกนัเป็นอยา่งมาก
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ดว้ยแลว้ ศาสตราจารยน์ายแพทยบุ์ญสม มาร์ติน ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  
และในบางวาระก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขควบคู่กนัไปกบัตาํแหน่งอธิการบดีพลศึกษาดว้ย  และในตอนสุดทา้ยของชีวิตในหนา้ท่ี
ราชการก็ได้ดาํรงตาํแหน่งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วยเช่นกัน  ดังนั้ น  ศาสตราจารย ์
นายแพทยบุ์ญสม  มาร์ติน  จึงอยูใ่นฐานะท่ีสามารถช้ีแจงถึงเหตุผลของการขออนุมติัจดัตั้งวิทยาลยั
พลศึกษาในจงัหวดัต่างๆ  เพ่ิมเติมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนไดด้ว้ยตนเองอีกดว้ย  ฉะนั้นจึงทาํให้
การเสนอโครงการจดัตั้งวิทยาลยัพลศึกษาแต่ละแห่งนั้นไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการตามโครงการ
ดว้ยดี  และสามารถดาํเนินการจดัตั้งวิทยาลยัพลศึกษาในจงัหวดัต่าง ๆ  ตามท่ีไดว้างแผนงานไว ้ 
โดยสรุปแลว้วิทยาลยัพลศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้ งเติมในจังหวดัต่างๆ  ตามท่ีศาสตราจารย ์ 
นายแพทยบุ์ญสม  มาร์ติน  ไดมีการวางโครงการและวางแผนไวมี้ดงัน้ีคือ 
  1. วิทยาลยัพลศึกษาเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ีวางไว้
เม่ือ ปี 2513 
  2. วิทยาลยัพลศึกษามหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ี
วางไวเ้ม่ือ ปี 2515 
  3. วิทยาลยัพลศึกษายะลา  จงัหวดัยะลา  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ีวางไวเ้ม่ือ  
ปี  2516 
  4. วิทยาลยัพลศึกษาชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ีวางไวเ้ม่ือ 
ปี 2517  
  5.  วิทยาลยัพลศึกษาอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ีวางไว้
เม่ือปี 2518 
  6. วิทยาลยัพลศึกษาอ่างทอง  จงัหวดัอ่างทอง  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ีวางไว้
เม่ือปี 2519 
  7.  วิทยาลยัพลศึกษาชุมพร  จงัหวดัชุมพร  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ีวางไวเ้ม่ือ 
ปี 2519 
  8. วิทยาลยัพลศึกษาสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ี
วางไวเ้ม่ือปี 2520 
  9.  วิทยาลยัพลศึกษาสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ีวางไว้
เม่ือปี 2520 
  10. วิทยาลยัพลศึกษากระบ่ี  จงัหวดักระบ่ี  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ีวางไวเ้ม่ือ 
ปี 2521 
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  11.  วิทยาลยัพลศึกษาศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ีวาง
ไวเ้ม่ือปี 2521 
  12. วิทยาลยัพลศึกษาสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ี
วางไวเ้ม่ือปี 2521 
  13. วิทยาลยัพลศึกษากรุงเทพฯ  จงัหวดักรุงเทพฯ  ซ่ึงเป็นวิทยาลยัแห่งแรกของ
ไทย  ไดจ้ดัตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498  และท่ีเป็นวิทยาลยัแม่แบบของวิทยาลยัพลศึกษาทั้งหลายนั้น  
ไดเ้ร่ิมดาํเนินการต่ออีกคร้ังตามโครงการท่ีไดว้างไวเ้ม่ือปี  พ.ศ. 2522  ในนาม “วิทยาลยัพลศึกษา
กรุงเทพฯ”  ท่ีจงัหวดัปทุมธานี  หลงัจากไดห้ยดุดาํเนินการไปชัว่คราว 
  14. วิทยาลยัพลศึกษาลาํปาง  จงัหวดัลาํปาง  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ีวางไวเ้ม่ือ
ปี 2522 
  15. วิทยาลยัพลศึกษาชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ีวางไวเ้ม่ือ 
ปี 2525 
  16. วิทยาลยัพลศึกษาเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ี
วางไวเ้ม่ือปี 2525 
  17. วิทยาลยัพลศึกษาตรัง  จงัหวดัตรัง  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามโครงการท่ีวางไวเ้ม่ือ       
ปี 2525 
  ดงันั้น  วิทยาลยัพลศึกษาท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนมาแลว้รวมกนัทั้งหมด  17  แห่ง ถือเป็น
สถาบนัท่ีมีบทบาทและมีส่วนสําคญัในการผลิตครูพลศึกษาและผูน้าํทางการกีฬาไปพฒันาการ    
พลศึกษาและการกีฬาของประเทศ  ช่วยทาํให้ประชาชนพลเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้อยู่ใน
ชนบทไดเ้ล่นกีฬาอย่างทัว่ถึงกนั นบัว่าเป็นการสนองเจตนารมณ์ของกรมพลศึกษา  ภายใตก้ารนาํ
ของศาสตราจารย ์ นายแพทยบุ์ญสม  มาร์ติน  อธิบดีกรมพลศึกษาในขณะนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
  แมว้่าวิทยาลยัพลศึกษาทั้ง  17  แห่งในมีหลกัสูตรการเรียนการสอนของตนเองเพียง  
2  ปี  และเม่ือเรียนสําเร็จตามหลกัสูตร  2  ปีน้ีแลว้จะไดรั้บประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาชั้นสูงใน
สาขาท่ีตนเองเรียนอยู่เท่านั้นก็ตาม  แต่วิทยาลยัพลศึกษาทุกแห่งสามารถเป็นสถาบนัสมทบของ
สถาบนัราชภฏัในจงัหวดัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงเพ่ือให้สามารถพฒันาหลกัสูตรเป็นหลกัสูตร  4  ปี  
และเม่ือเรียนสาํเร็จตามหลกัสูตร  4  ปีน้ีแลว้กจ็ะไดรั้บปริญญาตรีจากสถาบนัราชภฏันั้นๆ ในสาขา
ท่ีตนเองเรียนดว้ยเช่นกนั 
  แต่อย่างไรก็ตาม  หลงัจากรัฐบาลไดป้ฏิรูประบบราชการเม่ือปี  พ.ศ. 2546  แลว้  
กรมพลศึกษาก็ไดถู้กยุบไป  และวิทยาลยัพลศึกษาทั้งหมดก็ไดย้า้ยมาอยู่ในสังกดักระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 
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(5)   สมัยกาํเนิดสถาบันการพลศึกษา  
                               เน่ืองจากวิทยาลยัพลศึกษาโครงการสมทบทางวิชาการเพ่ือเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรีหลกัสูตรต่อเน่ือง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 กบัสถาบนัราชภฏั ท่ีอยู่ใกลเ้คียง และ
มหาวิทยาลยับางแห่ง อาทิ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ในขณะเดียวกนัก็พยายามหาแนวทางท่ีจะเปิด
ดาํเนินการสอนระดบัปริญญาตรีดว้ยตนเอง จนมีการร่างพระราชบญัญติัเพ่ือยกฐานะวิทยาลยัพลศึกษา
ข้ึนเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญา เสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2538 และใช้ช่ือ ร่าง
พระราชบญัญติัสถาบนักาญจนมงคล  
                  กรมพลศึกษาไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัสถาบนักาญจนมงคล ตามลาํดบัขั้นตอน
ของสภาผูแ้ทนราษฎร พร้อมๆ กบัท่ีกรมอาชีวศึกษาไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัสถาบนัเทคโนโลยี
ปทุมวนั และกรมศิลปากรไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัสถาบนัพฒันศิลป์ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้
ใหค้วามเห็นชอบในร่างพระราชบญัญติัทั้ง 3 ฉบบั แต่เน่ืองจากสาเหตุบางประการกรมพลศึกษาได้
นาํร่างพระราชบญัญติัสถาบนักาญจนมงคล กลบัมาพิจารณาทบทวนใหม่อีกคร้ัง เป็นเหตุให้ไม่
สามารถนาํเขา้สู่ท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรไดท้นัเวลา เน่ืองจากสภาผูแ้ทนราษฎรครบวาระ  จึงตอ้ง
นาํร่างพระราชบญัญติัสถาบนักาญจนมงคล มาเร่ิมดาํเนินการตามขั้นตอนใหม่อีกคร้ังหน่ึงภายหลงั
จากท่ีมีการจดัตั้งรัฐบาลใหม่แลว้ 
                  การดาํเนินงานเตรียมการยกร่าง ปรากฏอย่างมีขั้นตอนตั้งแต่โดยมีคาํสั่งกรมพล
ศึกษาท่ี 111/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัสถาบนักาญจนมงคล 
เพ่ือพิจารณาทบทวน แกไ้ข ปรับปรุง เน้ือหา รายละเอียดให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ เพ่ือเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการอีกคร้ังหน่ึง และไดมี้การจดัทาํแผนพฒันากรมพลศึกษา สาํหรับปีงบประมาณ 
2542 และ 2543 โดยเป้าหมายประการหน่ึงคือการพฒันาวิทยาลยัพลศึกษาใหเ้ป็นสถาบนักาญจนมงคล 
คาํสั่งกรมพลศึกษาท่ี 2180 / 2541 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2541 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการ
สถาบนักาญจนมงคล   เพ่ือวางแผนปฏิบติัการ ติดตามงาน ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัเตรียม
เอกสาร เพ่ือนําเสนอตามลาํดับขั้นตอน ซ่ึงได้ดาํเนินการเตรียมการในด้านต่างๆ รวมทั้ งการ
เตรียมการดา้นหลกัสูตร คาํสั่งกรมพลศึกษาท่ี 614 / 2542 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2542 แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
                  ในปี พ.ศ. 2542 ไดมี้การประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึง
กาํหนดให้มีการจดัโครงสร้างหน่วยงานทางการศึกษาข้ึนใหม่ กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าควรจะ
ยกฐานะวิทยาลยัพลศึกษาข้ึนเป็นสถาบนักาญจนมงคลโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา กรมพลศึกษา
จึงไดด้าํเนินการปรับร่างพระราชบญัญติัสถาบนักาญจนมงคล เป็นพระราชกฤษฎีกาและนาํเสนอ
ต่อกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณา กระทรวงศึกษาธิการไดมี้คาํส่ังท่ี สป 416 / 2543 เม่ือวนัท่ี 10 
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สิงหาคม 2543 แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบนักาญจนมงคล เพ่ือ
เสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการต่อไป แต่เม่ือดาํเนินการตามขั้นตอนแลว้สํานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่ากรณีน้ีไม่สามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาได ้ ตอ้งตราเป็น
พระราชบญัญติัเท่านั้น จึงไดมี้การปรับเปล่ียนกลบัมาเป็นร่างพระราชบญัญติัสถาบนักาญจนมงคล
อีกคร้ังหน่ึง แต่ไม่สามารถนาํเสนอไดท้นัเน่ืองจากสภาผูแ้ทนราษฎรไดห้มดครบวาระในปลายปี 
พ.ศ. 2543 
                  กรมพลศึกษายงัคงมีความพยายามอย่างต่อเน่ืองท่ีจะผลกัดนัวิทยาลยัพลศึกษาให้
เป็นสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญา โดยไดก้าํหนดนโยบายปฏิรูปการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกดักรมพลศึกษา และมีความเห็นว่าควรเปล่ียนช่ือเป็น สถาบนัการพลศึกษา ในวนัท่ี 9 
กุมภาพนัธ์ 2544 ไดมี้คาํสั่งกรมพลศึกษาท่ี 136 / 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญติั
สถาบนัการพลศึกษา เพ่ือดาํเนินการต่อไป คณะกรรมการไดน้าํร่างพระราชบญัญติัสถาบนักาญจน
มงคลมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งข้ึน และไดน้าํเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ตามขั้นตอน  
                  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไดบ้รรจุเร่ืองร่างพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา เขา้
วาระการประชุม ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2547 ท่ีประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลกัการร่าง
พระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษาไวพิ้จารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่าง
พระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา เพ่ือพิจารณาในรายละเอียด  จนกระทัง่พิจารณาเสร็จเรียบร้อย
เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2547 แต่เน่ืองจากสภาผูแ้ทนราษฎรไดปิ้ดสมยัประชุมสามญัในวนัท่ี 29 
พฤษภาคม 2547 จึงตอ้งรอนาํเขา้วาระการประชุมในสมยัประชุมถดัมา 
                  สภาผูแ้ทนราษฎรไดป้ระชุมพิจารณาร่างพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษาใน
วาระ 2 และวาระ 3 ในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2547 และมีมติเป็นเอกฉนัท ์286 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบในร่างพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา และให้ส่งวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปวุฒิสภา
ไดป้ระชุมพิจารณาร่างพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษาในวนัท่ี 6 กนัยายน 2547 และมีมติเป็น
เอกฉนัท ์รับหลกัการร่างพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษาไวพิ้จารณา พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษาเพื่อพิจารณาในรายละเอียด จนกระทัง่
พิจารณาเสร็จเรียบร้อยเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2547 และไดน้าํเสนอรายงานต่อท่ีประชุมวุฒิสภาเพ่ือ
พิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 วุฒิสภาไดป้ระชุมพิจารณาร่างพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา
ในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2547 และมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ เสนอ เน่ืองจากวุฒิสภา
ไดมี้การปรับแกร่้างพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษาในบางส่วน จึงตอ้งส่งใหส้ภาผูแ้ทนราษฎร
ให้ความเห็นชอบอีกคร้ังหน่ึง สภาผูแ้ทนราษฎรไดน้าํร่างพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษาท่ี
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วุฒิสภาแกไ้ขมาพิจารณาในการประชุมเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2547  และมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้
ความเห็นชอบตามท่ีวุฒิสภาแกไ้ข 
                  สภาผูแ้ทนราษฎรไดส่้งร่างพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษาไปยงัสาํนกังาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือตรวจทานและดาํเนินการทูลเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเดจ็ พระเจา้อยูห่วั 
เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป สํานกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดต้รวจทานรายละเอียดร่าง
พระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษาและทูลเกลา้ฯ ถวาย ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2547 โดย              
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดท้รงลงพระปรมาภิไธยเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548  และพระราชทาน
คืนมายงัสาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือ่ดาํเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหมี้ผลใช้
บงัคบัต่อไป สาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาไดป้ระกาศ พระราชบญัญติั 
สถาบนัการพลศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา ตอนท่ี 13 ก  เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2548 
 และทาํให้พระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษามีผลใช้บงัคบัตั้งแต่ วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้
ไป  จึงนบัวา่สถาบนัการพลศึกษาไดก้าํเนิดข้ึนอยา่งเป็นทางการตั้งแต่วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548  

3.2 ปรัชญา แนวคดิในการจดัการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา 
 สถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจ ตามพระราชบญัญติัสถาบนั 
การพลศึกษา พ.ศ. 2548 ในมาตรา 7 ไดแ้ก่ ทาํหนา้ท่ีผลิตและพฒันาบุคลากรทางพลศึกษา กีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา ตอบสนอง และแก้ปัญหาตามนโยบายแห่งรัฐ โดยมี
หลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

สาํหรับ ปรัชญา แนวคิดการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา ในระยะเร่ิมตน้     
ไดก้าํหนดว่า “บ่อเกิดแห่งปัญญา คือการพลศึกษาและกีฬาท่ีกวา้งไกล (Wisdom though Global 
Physical Education and Sports)” ดงัรูปภาพท่ี 10  และตารางท่ี 8 (สถาบนัการพลศึกษา, 2548ก) 
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ตารางที ่8   ปรัชญา แนวคิดการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา 
 

คาํสําคญั 
Key Word 

ปัญญาและความสร้างสรรค์ 
Intelligence and Creativity 

ความสามารถในการปฏิบัติ 
Performance Ability 

มจีริยธรรม 
Ethics 

ตวัช้ีวดั  
(Indicator) 

1.  ความเช่ือในการเรียนรู้   
      ตลอดชีวิต (Belief in   
     Lifelong Learning) 
2.  ความเขา้ใจในการพฒันา 
     ตนเอง (Understanding of  
     Self-Development) 
3.  ความสามารถในการ 
     คาดการณ์ความ 
    เปล่ียนแปลง(Ability in  
    Anticipating Change) 
4.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
     องคค์วามรู้ท่ีนาํไปสู่ 
     ประสิทธิภาพและ 
     ความสาํเร็จ  (Constructivism     
     and   Creativity) 

1.  การประยกุตค์วามรู้ทาง 
     ทฤษฎี สู่การปฏิบติัจริง   
     (Application of Theory  
     into Practice) 
2.  ทกัษะในดา้นวิชาการ  
     วิชาชีพ และการ 
      ดาํรงชีวิต (Academic,  
      Career, and Living  
      Skills) 
3.  ความพร้อมในการ 
     เปิดรับความรู้ท่ี 
     หลากหลาย (Ready to  
     Embrace Diversity of  
     Knowledge) 

1.  ความมีจรรยาบรรณ 
     วิชาชีพ  
     (Characteristics and  
     Responsibility of  
     Career Conduct) 
2.  ความตระหนกัในการ 
     อยูร่่วมกนัในสงัคม  
     (Society Concern) 
3.  ความมีนํ้ าใจต่อกนัใน 
     การร่วมกิจกรรมกีฬา  
     (Social Morale  
     through Sport  
     Activities) 

   

 จากภาพท่ี 10 และตารางท่ี 8 ปรัชญา แนวคิดการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา  
โดยปัญญาและความสร้างสรรค ์(Intelligence and Creativity) หมายถึง ความมุ่งมัน่ในการผลิต
บณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีความเช่ือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เลง็เห็นความสาํคญัของการพฒันาตนเองเพ่ือ
เตรียมพร้อมท่ีจะใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี โดยสามารถคาดการณ์ความเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนในสังคม และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อนัเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ ในส่วนความสามารถในการปฏิบติั (Performance Ability)  
หมายถึง ความมุ่งมัน่ในทางผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้สามารถนาํความรู้และทกัษะในดา้นวิชาการ และ
วิชาชีพทางดา้นทฤษฎีไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้มีความพร้อมในการเปิดรับความรู้ท่ีหลากหลาย 
โดยการเปิดใจกวา้งเพ่ือรับรู้ในโลกไร้พรมแดน และนาํมาเป็นทกัษะในการดาํรงชีวิตอยา่งครบถว้น
สมบูรณ์ และ ความมีจริยธรรม (Ethics) หมายถึง ความมุ่งมัน่ในการผลิตบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีนํ้ าใจ
นกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั อนัเป็นหนทางไปสู่สันติภาพของสังคม พร้อมทั้งรักษาไวซ่ึ้งจรรยาบรรณใน
วิชาชีพไดอ้ย่างมัน่คง โดยยึดถือความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม เป็นหัวใจสาํคญัของการกีฬาอนัเป็นหลกั
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สําคญัของการพลศึกษา อีกทั้งตระหนักในการอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม เพ่ือความสุขในการ
ดาํเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 
 ภายหลงัจากนั้น สถาบนัการพลศึกษามีการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ของสถาบนัเป็น
คร้ังแรก โดยเรียกว่า ยุทธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา (พ.ศ.2550-2555) โดยไดก้าํหนด ปรัชญา 
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายการดาํเนินงานดงัน้ี 

3.3  แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการสถาบันการพลศึกษา  
 ปรัชญา 
 พลศึกษาและกีฬา พฒันาคน พฒันาชาติ 
 วสัิยทศัน์  

 เป็นสถาบนัชั้นนาํท่ีผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศ 
ระดบัมาตรฐานสากลอยา่งย ัง่ยนื 

พนัธกจิ 
 (1)  การจดัการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 (2)  ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ และการวิจยัเชิงบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสงัคม 
 (3)  ให้บริการทางวิชาการท่ีหลากหลายกบัชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ทอ้งถ่ิน 

และถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่สงัคม 
 (4)  ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางการ

กีฬา และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
 (5)  ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 (6)  ทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย 

เป้าหมายการดาํเนินงาน 
เพ่ือใหบ้รรลุตามพนัธกิจของสถาบนัการพลศึกษา จึงไดก้าํหนดจุดหมาย ดงัน้ี 
(1)  เพ่ือผลิตบณัฑิตและพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์พร้อมดว้ยความรู้ มีความคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และสร้างสรรคค์วามรู้ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม 
(2)  เพ่ือศึกษา คน้ควา้ วจิยั เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ โดยเนน้การเช่ือมโยงศาสตร์ทอ้งถ่ินและ 

สากลไประยกุตสู่์การพฒันา 
(3)  เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการปรับปรุง พฒันาเทคโนโลย ี

และถ่ายทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญา 
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(4)  เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
(5)  เพ่ืออนุรักษ ์พฒันาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การละเล่นพ้ืนบา้นและ 

กีฬาไทย ปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
(6)  เพ่ือสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการงานวจิยัการกีฬา และการทะนุบาํรุง 

ศิลปวฒันธรรมกบันานาชาติ 
(7)  เพ่ือพฒันาระบบการบริหารราชการใหมี้คุณภาพ มีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
โครงสร้างการบริหาร 
ปัจจุบนัสถาบนัการพลศึกษา มีคณาจารย ์และนกัศึกษา  ( ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2553 ขอ้มูล

โดย กองส่งเสริมการศึกษา สถาบนัการพลศึกษา) ดงัน้ี 
 

ตารางที ่9 แสดงจาํนวนคณาจารย ์และนกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษา 
 

สถาบันการพลศึกษา / 
วทิยาเขต 

จาํนวน 
คณาจารย์(คน) 

จาํนวนนักศึกษา (คน) 

ศึกษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ ศิลปศาสตร์ รวม 
สถาบนัการพลศึกษา 
(ส่วนกลาง) 

10 - - - - 

วทิยาเขตภาคกลาง 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 69 457 317 182 956 
วิทยาเขตกรุงเทพ 52 493 183 127 803 
วิทยาเขตชลบุรี 45 428 164 74 666 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 47 231 166 75 472 
วิทยาเขตอ่างทอง 47 233 103 31 367 
วทิยาเขตภาคเหนือ 
วิทยาเขตสุโขทยั 54 1,188 171 69 1,428 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 45 845 131 58 1,034 
วิทยาเขตลาํปาง 39 360 48 7 415 
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 34 259 45 19 323 
วทิยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
วิทยาเขตมหาสารคาม 58 552 151 52 755 
วิทยาเขตอุดรธานี 50 458 106 67 631 
วิทยาเขตศรีสะเกษ 44 479 108 27 614 
วิทยาเขตชยัภูมิ 36 310 189 36 535 
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ตารางที ่9 แสดงจาํนวนคณาจารย ์และนกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษา (ต่อ) 
 

สถาบันการพลศึกษา / 
วทิยาเขต 

จํานวน 
คณาจารย์(คน) 

จาํนวนนักศึกษา (คน) 

ศึกษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ ศิลปศาสตร์ รวม 

วทิยาเขตภาคใต้ 
วิทยาเขตยะลา 41 1,151 416 173 1,440 
วิทยาเขตกระบ่ี 42 431 193 121 745 
วิทยาเขตตรัง 34 353 117 46 516 
วิทยาเขตชุมพร 45 235 115 21 371 

รวม 942 8,463 2,723 1,185 12,371 
 

จากตารางท่ี 9 พบวา่ สถาบนัการพลศึกษามีสาํนกังานอธิการบดี(ชัว่คราว) ตั้งอยูใ่น 
กรุงเทพมหานครภายในสนามกีฬาแห่งชาติ จดัการศึกษาในวิทยาเขตทั้งหมด 17 วิทยาเขต แยกเป็น 
วิทยาเขตภาคกลางวิทยาเขต จาํนวน 5 วิทยาเขต วิทยาเขตภาคเหนือ จาํนวน 4 วิทยาเขต วิทยาเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 4 วิทยาเขต และวิทยาเขตภาคใต ้จาํนวน 4 มีจาํนวน มีคณาจารย์
รวม 942 คน ยกเวน้ในสถาบนัการพลศึกษา ส่วนกลาง เป็นขา้ราชการพลเรือน ส่วนนกัศึกษามี
จาํนวนทั้งส้ิน 12,371 คน แบ่งเป็น 3 คณะไดแ้ก่  

คณะศึกษาศาสตร์ จาํนวน 8,463 คน จดัการศึกษา 3 สาขาวิชา ประกอบดว้ย สาขาวิชา 
พลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษาสาํหรับคนพิการ  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จาํนวน 2,723 คน จดัการศึกษา 4 สาขาวิชา  
ประกอบดว้ย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเดก็  

คณะศิลปศาสตร์ จาํนวน 1,185 คน จดัการศึกษา 5 สาขาวิชา ประกอบดว้ย สาขาวิชา 
ธุรกิจสุขภาพ สาขาวิชาการจดัการกีฬา สาขาวิชาผูน้าํนนัทนาการ สาขาวิชานนัทนาการเชิงพานิชย์
และการท่องเท่ียว และสาขาวิชาส่ือสารการกีฬา 

นอกจากนั้นสถาบนัการพลศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงาน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่11 แสดงโครงสร้างการบริหารงานสถาบนัการพลศึกษา 
 
 

สภาสถาบันการพลศึกษา

อธิการบดี

รองอธิการบดี สภาวิชาการ 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 

รองอธิการบดี ประจาํวิทยาเขต 

หวัหนา้สาํนกังานรองอธิการบดี 
ประจาํวิทยาเขต 

รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ 

รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาและสุขภาพ 

หวัหนา้ศูนยก์ีฬาเพือ่ความเป็นเลิศ 

คณบดี 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ 

คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานอธิการบดี 

ผูอ้าํนวยการ กองกลาง 

ผูอ้าํนวยการ กองนโยบายและแผน 

ผูอ้าํนวยการกองกิจการนกัศึกษา
และกิจการพิเศษ

ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมวิชาการ 

ผูอ้าํนวยการกองประสานงาน 

ผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนกีฬา 

รองผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนกีฬา 
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ภาพที ่12 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของในสถาบนัการพลศึกษา (ส่วนกลาง) 

สถาบันการพลศึกษา 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สาํนกังานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ โรงเรียนกีฬา 

กองกลาง กองส่งเสริมวิชาการ กองนโยบายและแผน กองกิจการนกัศึกษาและ
กิจการพเิศษ

กองประสานงาน 

กลุ่มธุรการ 
กลุ่มการเงินและบญัชี 

กลุ่มพสัดุ 

กลุ่มการเจา้หนา้ที่ 

กลุ่มนิติการ 
กลุ่มกิจการสภา 
กลุ่มอาคารสถานที่ 

กลุ่มประชาสมัพนัธ์ 

กลุ่มธุรการ 
กลุ่มกิจการและ   
      สวสัดิการนกัศึกษา 
กลุ่มบริการทางวิชาการ 
กลุ่มโครงการพิเศษ 

กลุ่มกีฬาและนนัทนาการ 

กลุ่มธุรการ 
กลุ่มประสานงาน 

      วิทยาเขต 

กลุ่มประสานงาน 

      โรงเรียนกีฬา 
กลุ่มวิเทศสัมพนัธ์ 

กลุ่มธุรการ 
กลุ่มแผนและงบประมาณ 

กลุ่มนโยบายและ 
        ยทุธศาสตร์ 
กลุ่มขอ้มูลและสารสนเทศ 

กลุ่มพฒันาบุคลากร 

กลุ่มธุรการ 
กลุ่มบริการการศึกษาและประมวลผลกลาง 
กลุ่มพฒันาหลกัสูตรและการสอน 

กลุ่มมาตรฐานการศึกษาและ 
        ประกนัคุณภาพ 

กลุ่มวิจยัและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

        ทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศการศึกษาโรงเรียนกีฬา 
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ภาพที ่13 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของในสถาบนัการพลศึกษา (วิทยาเขต) 
 
 

สถาบันการพลศึกษา 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สาํนกังานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ โรงเรียนกีฬา 

สาํนกังานรองอธิการบดี 
ประจาํวิทยาเขต 

สาํนกังานรองคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

สาํนกังานรองคณบดี  
คณะศิลปศาสตร์

สาํนกังานรองคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์

ศูนยก์ีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ  เทคโนโลย ี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มงานบริหาร 
กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา 
กลุ่มงานกิจการพิเศษ 

กลุ่มงานแผนและพฒันา 
กลุ่มงานวิจยัและประกนัคุณภาพฯ 

ภาควิชานนัทนาการ 
ภาควิชาการจดัการ 
ภาควิชานิเทศศาสตร์ 
ภาควิชาสงัคมศาสตร์ฯ 

กลุ่มงานบริหาร 
กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา 
กลุ่มงานกิจการพิเศษ 

กลุ่มงานแผนและพฒันา 
กลุ่มงานวิจยัและประกนัฯ

ภาควิชาพลศึกษา 
ภาควิชาการศึกษา 

กลุ่มงานบริหาร 
กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา 
กลุ่มงานกิจการพิเศษ 

กลุ่มงานแผนและพฒันา 
กลุ่มงานวิจยัและประกนั 

     คุณภาพการศึกษา 

งานธุรการ 
งานฝึกกีฬา 
งานแผนและงบประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร 
กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา 
กลุ่มงานกิจการพิเศษ 

กลุ่มงานแผนและพฒันา 
กลุ่มงานวิจยัและประกนั 

      คุณภาพการศึกษา 
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ภาพที ่14 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของในสถาบนัการพลศึกษา 

สถาบันการพลศึกษา 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สาํนกังานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ โรงเรียนกีฬา 

วข.กรุงเทพ วข.สุพรรณบุรี 

วข.อ่างทอง

วข.ชลบุรี 

วข.ลาํปาง

วข.สุโขทยั 

วข.มหาสารคาม 

วข.ชยัภูมิ 

วข.ชุมพร 

วข.กระบี่ 

วข.สมุทรสาคร 

วข.เชียงใหม่ 

วข.เพชรบูรณ์ 

วข.อุดรธานี 

วข.ศรีสะเกษ 

วข.ยะลา 

วข.ตรัง 

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ร.ร.กีฬาจงัหวดั
สุพรรณบุรี 

ร.ร.กีฬาจงัหวดั
ขอนแก่น 

ร.ร.กีฬาจงัหวดั
นครสวรรค์

ร.ร.กีฬาจงัหวดั
ศรีสะเกษ

ร.ร.กีฬาจงัหวดั
ลาํปาง

ร.ร.กีฬาจงัหวดั
อ่างทอง

ร.ร.กีฬาจงัหวดั
ยะลา 

ร.ร.กีฬาจงัหวดั
ชลบุรี 

ร.ร.กีฬาจงัหวดั
อุบลราชธานี 

ร.ร.กีฬาจงัหวดั
ตรัง 

ร.ร.กีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช 

กองกลาง 

กองส่งเสริมวิชาการ 

กองนโยบายและแผน 

กองกิจการนกัศึกษา
และกิจการพิเศษ 

กองประสานงาน 
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นโยบายการพฒันาสถาบันการพลศึกษา  
เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และจุดหมาย จึงกาํหนดนโยบายใน 

การพฒันาสถาบนัการพลศึกษา ดงัน้ี 
(1)  มุ่งเนน้การพฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ความสะดวก คล่องตวัและสร้าง 

วฒันธรรมการทาํงานท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในระบบท่ีมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิของงาน 

(2)  มุ่งเนน้การพฒันารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
การเรียนรู้ ให้นกัเรียน นักศึกษามีทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การ
จดัการศึกษาท่ีมีหลกัสูตรหลากหลาย มีโครงการการเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา โดยการมุ่งเนน้
ให้นกัเรียน นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็น และไดรั้บการพฒันา
คุณลักษณะท่ีจาํเป็นโดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและทักษะพ้ืนฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

(3)  มุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ โดยการสร้างความเขม้แขง็ทั้งในดา้น 
วิชาการ คุณธรรม สุขภาพกายและจิต เพ่ือใหส้ามารถรับภารกิจและหนา้ท่ีท่ีเปล่ียนแปลงสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัพลศึกษาและกีฬา โดยการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

(4)  มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณงานวิจยัของคณาจารย ์โดยเป็นกระบวนการ 
วิจยัแบบมีส่วนร่วม งานการวิจยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทางการวิจยัและการนาํไปใชป้ระโยชน์ ทั้ง
การวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน การวิจยัสถาบนั และการวิจยัเพ่ือ
พฒันาการกีฬา ตลอดจนการวิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัการพฒันาดา้นต่างๆ 

(5)  มุ่งเนน้และสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาจิตพิสยั คุณธรรม จริยธรรม  
ศกัยภาพ พลานามยั ความเป็นประชาธิปไตย สร้างจิตสาํนึก ความรักความผกูพนัในสถาบนัการ  
พลศึกษา และตระหนกัในภาระหนา้ท่ีท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการพฒันาสถาบนั ทอ้งถ่ิน สามารถ
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

(6)  มุ่งเนน้การพฒันาแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสามารถรองรับภารกิจของ 
สถาบนัการพลศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

(7)  มุ่งเนน้การพฒันารูปแบบการใหบ้ริการวิชาการท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาและความ 
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบับทบาทของสถาบนัการพลศึกษา เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่
ทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม 

(8)  มุ่งมัน่ส่งเสริมการศึกษา วิจยั เพ่ือการทาํนุบาํรุงและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
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การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย โดยการบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน และการพฒันา
นกัเรียน นกัศึกษาเพ่ือใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งจริงจงั 

(9)  มุ่งส่งเสริมและพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยการส่งเสริมนกักีฬาท่ีมีความสามารถ 
พิเศษ ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตวันกักีฬาและประเทศชาติ 

(10)  มุ่งส่งเสริมการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา ตลอดจนการสมัมนา 
ปรับปรุงและการถ่ายทอดเทคโนโลยไีปสู่การนาํไปใชใ้นวิชาชีพและพฒันาไปสู่เชิงพานิชย ์

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 

 ยทุธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษามีทั้งหมด 7 ยทุธศาสตร์ 31 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
        ยุทธศาสตร์ที ่1 การจดัการศึกษา 

1.1   การพฒันาหลกัสูตร 
 เป้าหมาย  

(1)  จดัหลกัสูตรตามความตอ้งการของสงัคม 
(2)  ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรท่ีรวมศาสตร์หลายๆ ศาสตร์ (Multidisciplinary) โดย 

ใชท้รัพยากรร่วมกนั ขา้มสาขาวิชา ขา้มคณะวิชา โดยปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสงัคม  

(3)  พิจารณาจดัหลกัสูตรจากความตอ้งการกาํลงัคนของตลาด (Demand driven,  
Market driven) 
  (4)  พฒันาหลกัสูตรใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคุณภาพบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
  (5)  พฒันาหลกัสูตรให้มีความหลากหลายรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและพฒันาสงัคม 
  (6)  ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรให้มีลกัษณะสหวิทยาการ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถนาํ
ความรู้ไปประยกุตใ์ชท้ั้งดา้นวิชาการและประกอบอาชีพ 
  (7)  จดัหลกัสูตรท่ีภาคเอกชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษา เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพของสถาบนั 
  (8)  พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน ตามความตอ้งการของสงัคม 
  (9)  พฒันาหลกัสูตรความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
  (10)  พฒันาหลกัสูตรนานาชาติ เพ่ือรองรับนกัศึกษาต่างประเทศ 
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              1.2   การจดัการเรียนการสอน 
 เป้าหมาย 

(1)  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
(2)  มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใช ้
(3)  เนน้การจดัประสบการณ์ตรง โดยดาํเนินการดา้นสหกิจศึกษา 
(4)  มีกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ใหก้บันกัศึกษา 
(5)  มีกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา 
(6)  เนน้การฝึกทกัษะใหก้บันกัศึกษา 
(7)  จดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษา 
(8)  จดัตั้งสถาบนัวิชาการกีฬา (Sport Academy) 
(9)  จดัใหมี้หอ้งเรียน/อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 
(10)  จดัใหมี้ส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 
(11)  พฒันาระบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
(12)  ปรับปรุงระบบ Cyber Class ใหมี้ประสิทธิภาพ 
(13)  จดัใหมี้การประกนัคุณภาพการศึกษา 
(14)  ใหมี้การวิจยัเพือ่สร้างองคค์วามรู้ดา้นการเรียนการสอน 
(15)  จดัระบบฐานขอ้มูลประเมินผลการสอน 
(16)  ปรับปรุงวิธีการประเมินผล 

              1.3   การพฒันาบัณฑติของสถาบันการพลศึกษาให้มีคุณภาพและเอกลกัษณ์ 
 เป้าหมาย 

(1)  พฒันาสมรรถนะ (General Competency) และมีคุณลกัษณะพิเศษ (Uniqueness  
Competency) ด้วยการพัฒนาวิชาการและกิจกรรมท่ีเสริมสร้างสมรรถนะด้านจรรยาบรรณ 
คุณธรรม ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม การเตรียมความพร้อมสําหรับการทาํงานและการเป็น
สมาชิกท่ีมีคุณภาพของสงัคม 

(2)  การใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงมีของนกัศึกษาผา่น 
การทาํงานร่วมกนัระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา ระหว่างนกัศึกษากบันกัศึกษา และระหว่างนกัศึกษา
กบัสังคมภายนอกอยา่งเป็นรูปธรรม บณัฑิตของสถาบนัการพลศึกษาจะมีทั้ง Academic transcript 
และ Activity transcript เม่ือสาํเร็จการศึกษา 
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              1.4   การพฒันาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 

(1)  พฒันาระบบหอ้งสมุดและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือ 
การศึกษาคน้ควา้ เช่น ระบบ Internet, Intranet, LAN ขอ้มูล Online 

(2)   พฒันาระบบเครือข่ายกบัหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 
(3)   จดัหา/จดัซ้ือทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัใหมี้ความเหมาะสมกบัจาํนวน 

นกัเรียนนกัศึกษา 
              1.5   สนับสนุนการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนการสอน 

เป้าหมาย 
(1)  กาํหนดแนวปฏิบติัและการประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ 

เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2)  พฒันาหน่วยงานท่ีดูแลระบบสารสนเทศใหส้ามารถสนบัสนุนการเรียน 

การสอน การวิจยั และการบริการวิชาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(3)  นาํเทคโนโลยสีารสนเทศไกลมาใชใ้นสาขาท่ีขาดแคลนอาจารย ์

              1.6   การปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบัตกิาร/สถานกฬีา 
เป้าหมาย 
(1)  ปรับปรุงหอ้งเรียน/หอ้งปฏิบติัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
(2)  จดัทาํหอ้งเรียนรวม พร้อมติดตั้งส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั เช่น วิดีโอ  

โปรเจคเตอร์ โทรทศัน ์เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองฉายภาพทึบแสง ฯลฯ สาํหรับทุกคณะวิชา 
(3)  ปรับปรุงสนามกีฬาใหมี้ความพร้อมสาํหรับการเรียนการสอน/การแข่งขนั เช่น  

ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจง้ สนามกีฬาในร่ม หอ้งเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายเป็นตน้ 
              1.7   นักเรียน นักศึกษา 
  เป้าหมาย 

 (1)  การเพ่ิมจาํนวนนกัเรียน นกัศึกษา 
 (2)  เนน้การขยายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีเขา้สู่โรงเรียนกีฬาและ 

วิทยาเขต ไดแ้ก่ 
  ก.  จดัใหมี้โครงการหลากหลายเพ่ือชกัจูงใจนกัเรียนเขา้มาเรียน 
  ข.  พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการมีงานทาํหรือการประกอบอาชีพ 
  ค.  เนน้การประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเพ่ือใหถึ้งกลุ่มเป้าหมาย 
  ง.  กาํหนดแผนการรับนกัศึกษาใหมี้ความยดืหยุน่ 
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  จ.  จดัหาทุนการศึกษาสนบัสนุนนกัศึกษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่สถาบนั เช่น 
นกักีฬา ผูบ้าํเพญ็ประโยชน ์นกักิจกรรม เป็นตน้ 
  ฉ.  จดัใหมี้วิธีการรับนกัเรียน นกัศึกษาท่ีหลากหลาย 
  ช.  จดัให้มีศูนยใ์ห้การศึกษานอกวิทยาเขต เพ่ือเป็นการให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่ชุมชน 
  ฌ.  ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัและหลายหลายรูปแบบ โดยเนน้การปฏิบติั
และการฝึกงาน 
  ฎ.  จดัหอพกันกัเรียน นกัศึกษา 

(3)  การลดจาํนวนนกัเรียน นกัศึกษาท่ีออกกลางคนั ไดแ้ก่ 
 ก.  พฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือใหมี้ศกัยภาพในการใหค้าํปรึกษาดา้น 

การเรียนของนกัเรียน นกัศึกษา 
 ข.  พฒันาวิชา/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา ท่ีนกัศึกษามีปัญหาในการเรียน  

ไดพ้ฒันาแนวทางในการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน นกัศึกษา โดยใหค้าํนึงถึงคุณภาพ  
 ค.  ส่งเสริมการดาํเนินงานเพ่ือพฒันานกัเรียน นกัศึกษา ท่ีมีคุณภาพการเรียน 

ค่อนขา้งตํ่า เช่น จดัระบบการเรียนการสอนเพ่ือช่วยพฒันานกัเรียน นกัศึกษา 
 ง.  การติดตามช่วยเหลือนกัเรียน นกัศึกษาท่ีเป็นนกักีฬา 
(4)  การส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา ไดแ้ก่ 
 ก.  ส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดพ้ฒันาตนเองในกิจกรรมท่ีหลากหลาย  

ดา้นวิชาการ ศิลปวฒันธรรม กีฬา การบาํเพญ็ประโยชน ์เป็นตน้ 
 ข.  พฒันาคุณภาพกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษาใหมี้ความหลากหลาย เพ่ือเอ้ือต่อ 

การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
 ค.  พฒันาระบบงานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษาใหมี้ศกัยภาพในการบริหาร 

จัดการในการจัดสวสัดิการ การจัดกิจกรรม งานกีฬา การพฒันาบุคลิกภาพ การส่งเสริมและ
สนบัสนุนการบริหารงานแบบประชาธิปไตยในองคก์ารนกัศึกษา สนบัสนุนงบประมาณในการจดั
กิจกรรมต่างๆ ใหเ้พียงพอ 

 ง.  ใหอ้งคก์ารนกัเรียน นกัศึกษามีอิสระ และคล่องตวัในการทาํงานโดยเพ่ิม 
ส่ิงอาํนวยความสะดวก และใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา 

 จ.  มุ่งเนน้ใหช้มรมมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่างๆ กบัวิทยาเขต และ 
โรงเรียนกีฬา เพ่ือสร้างเจตคติ ความรัก ความสามคัคีในหมู่นกัเรียน นกัศึกษา และปลูกจิตสาํนึกให้
รักในเกียรติและศกัด์ิศรีของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา 
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 ฉ.  จดัใหมี้โครงการพฒันานกัเรียน นกัศึกษา ดา้นการพฒันาบาํเพญ็ 
ประโยชน์ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศิลปวฒันธรรม ด้านนักเรียน นักศึกษาสัมพนัธ์ และ
วิชาการ 

 ช.  จดัใหมี้เครือข่ายพฒันานกัเรียน นกัศึกษา โดยการจดัอบรม/สมัมนา  
การศึกษาดูงาน 

 ฌ.  จดักิจกรรมการเรียนรู้และสวสัดิการนกัเรียน นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
(5)  ส่งเสริมการบริการและสวสัดิการนกัเรียน นกัศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ไดแ้ก่ 
 ก.  ปรับปรุงการใหบ้ริการและสวสัดิการแก่นกัเรียน นกัศึกษาอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 
 ข.  พฒันางานบริการและสวสัดิการนกัเรียน นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 ค.  ปรับปรุงสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษาอยา่งมีคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี เช่น หอพกันกัศึกษา หอ้งพยาบาล 
 ง.  จดัสรรทุนการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสใหก้บันกัเรียน นกัศึกษาท่ีขาดแคลน 

ทุนทรัพย ์
 จ.  จดัสรรทุนการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสใหก้บันกัเรียน นกัศึกษาท่ีสร้าง 

ช่ือเสียงใหแ้ก่วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา 
 ฉ.  เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการให้บริการและสวสัดิการแก่นกัเรียน นกัศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การบริหารจดัการ 
2.1  เสริมสร้างและพฒันากระบวนการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

  เป้าหมาย 
(1)  พฒันาระบบการบริหารจดัการงบประมาณ  การเงิน  บญัชี  พสัดุใหมี้ 

ประสิทธิภาพเพ่ือสนบัสนุนพนัธกิจของสถาบนัการพลศึกษา 
(2)  ใชก้ระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์  ซ่ึงประกอบดว้ยการวางแผน  การจดั 

องคก์าร  การนาํ  และการควบคุม  การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  และการบริหารแบบมีส่วนรวม
เป็นแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของสถาบนัการพลศึกษา 

(3)  พฒันาภาวะผูน้าํผูบ้ริหารเพื่อประโยชนใ์นการวางแผนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
ของสถาบนั 

(4)  จดัระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั  เอ้ือต่อการเป็นสถาบนัอุดมศึกษา  ใหมี้ 
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ศกัยภาพในการดาํเนินการคล่องตวั  โปร่งใส  ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล  และประเมินผล
ไดร้วมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งในสถาบนั  ผูท้รงคุณวุฒิ  และชุมชน  เขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ  กระจายอาํนาจและปรับลดขั้นตอนในการบริหารงานใหก้ระชบัและรวดเร็ว 

(5)  ส่งเสริมพฒันาสถาบนัและบุคลากร  เพ่ือใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ดว้ย 
การเคล่ือนเขา้สู่สงัคมฐานความรู้ ( knowledge  society)  

(6)  นาํเทคโนโลยสีารสนเทศ  มาใชใ้นการบริหารจดัการภายในเพ่ือความสะดวก  
รวดเร็ว  ทนัสมยั  ใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า  และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน  รวมทั้งเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของบุคลากร 

(7)  พฒันาระบบบริหารจดัการความเส่ียงในการบริหารวิทยาเขต 
(8)  พฒันาเวบ็ไซตข์องสถาบนั  วิทยาเขต  และโรงเรียนกีฬาใหมี้ประสิทธิภาพ 
(9)  ดาํเนินการเสริมสร้างวฒันธรรมการทาํงาน  เพือ่ใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีดี 
(10)  สนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการโดยใชร้ะบบการประกนัคุณภาพ 
(11)  จดัใหมี้ระบบการสนบัสนุนและกระตุน้ใหมี้การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
(12)  เนน้หลกัการรวมบริการ  ประสานภารกิจเพือ่ใหเ้กิดความประหยดัและมี 

ประสิทธิภาพ 
(13)  พฒันาระบบการใหก้ารบริการและการติดตามการกาํกบัติดตามการบริหาร 

2.2   สร้างความร่วมมอืและระดมทรัพยากรสนับสนุนกจิการของสถาบันจาก 
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

 เป้าหมาย 
  (1)  แสวงหาความร่วมมือและระดมทรัพยากรทางการบริหารจากองคก์รทั้งภาครัฐ  
องคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน  เอกชน  ชุมชน  และศิษยเ์ก่าในการพฒันากิจการดา้นการบริหารจดัการ
ของสถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขต  และโรงเรียนกีฬา 
  (2)  สร้างความร่วมมือกบัสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ  ในรูปแบบเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพฒันาวิชาการและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  (3)  สร้างความร่วมมือกบัองคก์รกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือพฒันา
กีฬาของสถาบนัการพลศึกษา 

2.3  เพิม่ศักยภาพด้านนโยบายและงบประมาณ 
 เป้าหมาย 

                              (1)  พฒันารูปแบบและกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาสถาบนัระยะยาว แผนประจาํปี  
ใหส้ะทอ้นถึงการเป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้กลยทุธ์ ท่ีใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ และการเป็นองคก์ร                                              
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แห่งการเรียนรู้ 
  (2)  พฒันาระบบการจดัทาํงบประมาณ  ใหส้อดคลอ้งกบัระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์  และระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเลค็ทรอนิคส์
(GFMIS) 
  (3)  พฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ  และงานวิจยัเพ่ือการบริหารจดัการสาํหรับ
ใชเ้ป็นขอ้มูลสาํคญัในการวางแผนกลยทุธ์ในภาพรวมของสถาบนั  การจดัทาํแผนและการบริหาร
งบประมาณ  และการพฒันาบุคลาการ 
  (4)  สนบัสนุนการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของหน่วยงานในสถาบนั  ท่ี
ตอ้งเนน้ใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงสาํคญัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการศึกษาของสถาบนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  (5)  พฒันาภาวะผูน้าํ  การติดต่อส่ือสารของผูบ้ริหารและบุคลากร  เพ่ือประโยชน์
ในการวางแผนและการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ของสถาบนั 
  (6)  พฒันาความรู้และสร้างความร่วมมือดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์  และ
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามแผนกบัหน่วยงานภายในสถาบนั 
  (7)  วางระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแบบมุ่งเนน้ผลงานและจดัทาํรายงาน
การประเมินผลงานของสถาบนั 

2.4  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เป้าหมาย 

  (1)  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (2)  พฒันาระบบการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ 
  (3)  พฒันาการจดัการเรียนรู้  เพ่ือพฒันาสถาบนั 

2.5  พฒันาผู้บริหารรุ่นใหม่ (หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าโปรแกรมวชิา/สาขาวชิา/ 
หัวหน้างาน) ให้มศัีกยภาพในการบริหารจดัการ 

 เป้าหมาย 
  (1)  สนบัสนุนใหเ้ขา้รับการอบรมเพ่ือสร้างศกัยภาพและประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 
  (2)  พฒันาหลกัสูตรสมรรถนะผูบ้ริหาร  สาํหรับการฝึกอบรม 

2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวสัดกิารของบุคลากร 
 เป้าหมาย 

  (1)  จดัหางบประมาณเพ่ือสนบัสนุนดา้นสวสัดิการของบุคลากร 
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  (2)  จดัตั้งกองทุนสวสัดิการสาํหรับอาจารยแ์ละบุคลากร 
  (3)  จดัตั้งสโมสรอาจารยแ์ละบุคลากร 

2.7  แนวทางแสวงหารายได้ 
 เป้าหมาย 

  (1)  การจดัอบรมสมัมนา 
  (2)  การใหเ้ช่าสถานท่ี 
  (3)  การระดมเงินบริจาค  การใหภ้าคเอกชนหรือศิษยเ์ก่าไดมี้บทบาทในการ
สนบัสนุนสถาบนัมากข้ึน 

2.8  พฒันาระบบกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
 เป้าหมาย 

  (1)  จดัทาํแผนแม่บทในการพฒันาภูมิสถาปัตย ์ และส่ิงแวดลอ้ม 
  (2)  จดัทาํโครงการ Green  Campaign  ของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา  ครอบคลุม
ในเร่ืองพลงังาน  ขยะ  สวสัดิการภายในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา 
  (3)  ปรับปรุงคุณภาพอาคาร/ส่ิงแวดลอ้ม  สนบัสนุนส่ิงอาํนวยความสะดวกและ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้อ้ือต่อการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

2.9  ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป้าหมาย 

  (1)  จดัทาํคาํพรรณนางานทุกตาํแหน่ง 
  (2)  จดัโครงการพฒันาบุคลากร  กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน 
  (3)  จดัสรรบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่ง / ความรู้ สร้างการจูงใจและการ
รักษาบุคลากร  ปรับปรุงระบบ / กลไกการประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที ่3   การพฒันาบุคลากร 
3.1  การพฒันาศักยภาพ 
 เป้าหมาย 

  (1)  สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ ฝึกอบรม /สมัมนาและดูงานเพ่ือ
การพฒันาทกัษะและประสบการณ์ 
  (2)  จดัฝึกอบรมเพือ่เพ่ิมทกัษะและประสบการณ์ใหก้บับุคลากรทางการศึกษา 
  (3)  จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้น  ICT  แก่คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
  (4)  จดัโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพฒันางานภายในประเทศและต่างประเทศ 
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3.2  การพฒันาคุณภาพด้านวชิาการ 
 เป้าหมาย 

  (1)  ส่งเสริมใหค้ณาจารยเ์สนอผลงานทางวิชาการ 
  (2)  จดัประชุมวิชาการและฝึกอบรมในเครือข่ายสถาบนัการพลศึกษาเพ่ือความ
ร่วมมือดา้นวิชาการ 

3.3  การพฒันาคุณวุฒิอาจารย์ 
 เป้าหมาย 

  (1)  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อไดต้ามความตอ้งการของภาควิชา  
โปรแกรมวิชาและสาขาวิชา 
  (2)  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยท่ี์สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ไปทาํ
การวิจยั (Postdoctoral  Degree) โดยความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
  (3)  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดมี้โอกาสไปฝึกอบรมในต่างประเทศมากข้ึน 
  (4)  จดัหาทุนการศึกษาใหอ้าจารยไ์ดไ้ปศึกษาต่อเพื่อเพ่ิมคุณวุฒิใหสู้งข้ึน 

3.4  การสร้างแรงจูงใจและสวสัดกิาร 
 เป้าหมาย 

  (1) จดักิจกรรมสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากร 
  (2)  สร้างวิธีการจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีบุคลากรท่ีสถาบนัการพลศึกษาอยา่ง
ย ัง่ยนื 
  (3)  จดัระบบสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
  (4)  จดัใหร้างวลัเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดีเด่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันากฬีาสู่ความเป็นเลศิ 
การบริหารจดัการในส่วนของวทิยาเขต 
4.1  การบริหารจดัการ (Management) 

เป้าหมาย  
  (1)  การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 
  (2)  การบริหารงบประมาณ  การวางแผนและการติดตามประเมินผล 
  (3)  การจดัการทรัพยากร  ส่ิงอาํนวยความสะดวกและสวสัดิการต่าง ๆ  
  (4)  การตลาด 
  (5)  การบริหารความเส่ียง 
  (6)  การส่ือสาร /  ประชาสมัพนัธ์ 
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4.2  การดําเนินการขั้นสูง (High  Performance) 
 เป้าหมาย 

  (1)  การพฒันานกักีฬา  การพฒันาผูฝึ้กสอนและบุคลากรการกีฬา 
  (2)  การประยกุตใ์ชห้ลกัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางการกีฬา 
  (3)  ความรู้เก่ียวกบัสารกระตุน้ 

3.3  การพฒันากฬีา (Sport  development) 
 เป้าหมาย 

  (1)  การคดัเลือก / สรรหานกักีฬา  การสรรหาผูฝึ้กสอน / ผูเ้ช่ียวชาญกีฬาเฉพาะ 
  (2)  การจดัทาํแผนการฝึกซอ้ม 
  (3)  การวิจยัทางการกีฬา  การวดัและประเมินผลความกา้วหนา้ของนกักีฬา 

4.4  การเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขนั (Competition) 
 เป้าหมาย 

  (1)  การจดัการแข่งขนั / ประลอง  การเขา้ร่วมการแข่งขนัในกีฬาระดบัชาติ 
  (2)  การเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ 

การบริหารจดัการในส่วนของโรงเรียนกฬีา 
เป้าหมาย 
(1)  พฒันาผูฝึ้กสอนกีฬา 
(2)  พฒันาครูสามญั 
(3)  พฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวก 
(4)  พฒันากระบวนการวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(5)  พฒันาการวิจยัเพือ่พฒันากีฬา 
(6)  พฒันาจิตวิญญาณ  คุณธรรม  จริยธรรม 
(7)  การเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ 
(8)  การกาํกบัติดตาม  ประเมินผลทางกีฬาและผลสมัฤทธ์ิการเรียน 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การวจิยัและพฒันา 
5.1  การวจิยัสร้างองค์ความรู้ / และบูรณาการ 
 เป้าหมาย 

(1) เช่ือมโยงการวิจยัใหค้รอบคลุมทุกพนัธกิจ 
(2) จดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนการวิจยั  และการเผยแพร่ผลการวิจยั  ตลอดจน 

การจดสิทธิบตัร  อนุสิทธิบตัร  และลิขสิทธ์ิ 
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5.2  การสร้างระบบการจูงใจในการทาํวจิัย 
 เป้าหมาย 

(1)  สร้างนกัวจิยัทุกสาขา  ทุกระดบั  โดยแสวงหาแหล่งทุน และจดัสรรทุนวิจยั 
(2)  จดัการฝึกอบรมใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาเป็นผูมี้ศกัยภาพในการ 

ทาํงานวิจยั 
(3) จดัหาทุนวิจยัใหอ้าจารย ์ และนกัศึกษา  ทั้งทุนจากภายนอกสถาบนัและทุนจาก 

เงินนอกงบประมาณ 
(4)  จดัสรรงบประมาณจากเงินรายไดข้องสถาบนัอุดหนุนโครงการวิจยัไม่นอ้ย 

กวา่ร้อยละ  10  ของงบประมาณแต่ละคณะวิชา 
(5)  พฒันาเครือข่ายการวจิยัทั้งภายในและภายนอกสถาบนั เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
(6)  ปรับหลกัเกณฑด์า้นการวิจยัใหเ้กิดความคล่องตวั 
(7)  กาํหนดสัดส่วนภาระงานสอน  และการวิจยั 
(8)  สนบัสนุนใหอ้าจารยมี์โอกาสไปนาํเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุมอยา่งต่อเน่ือง 
(9)  ถือว่าผลงานวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการเสนอผลงานในการพิจารณาความดี 

ความชอบประจาํปี 
(10)  ส่งเสริมใหอ้าจารยท์าํวจิยัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งภาคเอกชน  หรือ 

องคก์รเอกชน  เพ่ือท่ีจะได ้ แบ่งปันทรัพยากรในการทาํวจิยัใหก้นัและกนั  ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล
หรือทุน 

(11)  การพฒันาระบบการทาํงานวิชาการ/  วิจยัร่วมกนัระหวา่งอาจารยต่์างศาสตร์ 
และระหวา่งอาจารยก์บันกัเรียน  นกัศึกษาใหเ้ขม้แขง็ 

(12)  ส่งเสริมใหท้าํผลงานทางวิชาการ “หน่ึงงานวิจยั หน่ึงโปรแกรมวิชา” 
5.3  การบริหารงานวจิยั 
 เป้าหมาย 

(1)  กาํหนดนโยบายและแนวทางการวิจยัใหช้ดัเจน 
(2)  ส่งเสริมการวิจยัเป็นทีม  เป็นชุดโครงการ  และการวิจยัแบบบูรณาการ 
(3)  ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจยัใหมี้ประสิทธิภาพ 
(4)  ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการวจิยัใหมี้ประสิทธิภาพ 
(5)  พฒันาฐานขอ้มูลเพื่อการวิจยัและพฒันา 
(6)  สร้างความร่วมมือกบัสาํนกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ (วช) ในการ 

พฒันาศกัยภาพงานวิจยัของสถาบนั 
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(7)  ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดท้าํงานวิจยัเชิงหสวิทยาการ  เพ่ือใชท้รัพยากรร่วมกนั 
และสามารถตอบสนองความตอ้งการของสงัคมได ้

(8)  สนบัสนุนใหมี้การทาํงานวิจยักบัหน่วยงานต่าง ๆ  
5.4  การเผยแพร่ผลงานวจิยั 
 เป้าหมาย 

(1)  สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(2)  ส่งเสริมใหมี้วารสารวิชาการเพ่ือเผลแพร่ผลงานวิจยั 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
6.1 การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

เป้าหมาย 
(1) ดาํเนินการพฒันาตามแผนแม่บทระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(2) การพฒันาระบบการบริหารการจดัการทางการศึกษา 
(3) การพฒันาระบบหอ้งสมุดในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา 
(4) การจดัระบบการเรียนการสอน 
(5) การพฒันาระบบงานวิจยั 
(6) การพฒันาระบบการบริหารจดัการกีฬา 

6.2 การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
เป้าหมาย 
(1) อบรมบุคลากรดา้นการใชแ้ละการบริหาร  ICT 
(2) จดัทาํระบบฐานขอ้มูลของสถาบนั 
(3) กาํกบั  ควบคุม  ดูแลงบประมาณในโครงการท่ีใชพ้ฒันาระบบ  ICT 

6.3 การพฒันาซอฟท์แวร์ 
เป้าหมาย 
(1) จดัหาและพฒันาซอฟทแ์วร์สาํหรับปฏิบติังาน 
(2) การพฒันาซอฟทแ์วร์เพ่ือการบริหาร 

6.4 จดัตั้งศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
เป้าหมาย 
(1) ดาํเนินการจดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การบริการวชิาการและทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ด้านการบริการวชิาการ 
7.1 สนับสนุนให้มีการพฒันาวชิาการแก่ชุมชนให้หลากหลายรูปแบบ 

เป้าหมาย 
(1)  พฒันาหน่วยงานดา้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนใหเ้ป็นองคก์รเรียนรู้ท่ี 

มาตรฐาน 
(2)  พฒันาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือใหบ้ริการวชิาการ 
(3)  การบริการวิชาการชุมชน  โดยผา่นทางกระบวนการเรียนการสอน  โดยผูส้อน 

นาํผูเ้รียนไปสู่ชุมชน  ใหชุ้มชนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้  ซ่ึงจะทาํใหชุ้มชนไดป้ระโยชนจ์ากวิชาการ
สาขาต่าง ๆ 

(4)  การบริการวิชาการชุมชนโดยผา่นการวิจยั  องคค์วามรู้ใหม่จากการวิจยัจะ 
นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนใหก้า้วหนา้ โดยเฉพาะการวิจยัเพ่ือการพฒันา 

(5)  การบริการวิชาการชุมชน  โดยผา่นกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
ซ่ึงทาํใหชุ้มชุนและนกัศึกษาไดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

(6)  การบริการชุมชน  โดยผา่นกระบวนการออกค่ายอาสาพฒันา 
7.2 สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวชิาการ  และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เป้าหมาย 
(1) สร้างระบบและกลไกในการถ่ายทอดความรู้ 
(2) แสวงหาแหล่งทุนและเครือข่ายความร่วมมือในการใหบ้ริการวิชาการสาํหรับ 

โครงการท่ีมีรูปแบบประโยชน์สาธารณะ  รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ  เพือ่
ร่วมกนัพฒันางานบริการวิชาการตามความตอ้งการของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

7.3 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพือ่ให้เกดิสังคมฐานความรู้  
(Knowledge – Based Society) 
  เป้าหมาย 

(1) พฒันาระบบหอ้งสมุดของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา  เพือ่เป็นแหล่งส่งเสริม 
การเรียนรู้และการวิจยั  เป็นหอ้งสมุดท่ีมีชีวิต (Living  Library)  โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทนัสมยัและใหบ้ริการสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) ส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกนัของหน่วยงานภายในและ 
ภายนอกวิทยาเขต  โดยพฒันาเครือข่ายหอ้งสมุดของวิทยาเขต โรงเรียนกีฬาและมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ   

(3) จดัทาํระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศความรู้สาขาวิชาต่างๆ  บนเครือข่าย 
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อินเตอร์เน็ต 
ด้านการทะนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการทะนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

เป้าหมาย 
(1) ใหมี้การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและนาํผลการวิจยัมาใชพ้ฒันา 

ทอ้งถ่ิน 
(2)  ร่วมมือกบัชุมชุนเพ่ือการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
(3)  สนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งศนูยว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินในวิทยาเขต  เพ่ือเป็นการ 

อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
7.5 ส่งเสริม  อนุรักษ์  การละเล่นพืน้บ้าน  และกฬีาไทย 

เป้าหมาย 
(1) จดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการละเล่นพ้ืนบา้น 
(2) จดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันากีฬาไทย 
(3) มีกิจกรรมสืบสานประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

        7.6  สนับสนุนการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมเพือ่ให้ตระหนักในความสําคญั
ของศิลปวฒันธรรม 
  เป้าหมาย 
  (1)  สนบัสนุนและสร้างทีมงานเพือ่กิจกรรมดา้นทะนุบาํรุง  ศิลปวฒันธรรม 
  (2)  จดักิจกรรมเพ่ือเผยแพร่และอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  เพ่ือสร้างจิตสาํนึกให้
ตระหนกัในความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมของชาติ 
  (3)  สร้างกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมมากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที ่8  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
8.1  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 เป้าหมาย 

  (1)  การสร้างความเขา้ใจดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่อาจารยแ์ละบุคลากร 
  (2)  การพฒันาทีมงานประกนัคุณภาพ 
  (3)  พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
  (4)  จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในทั้งวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา 
  (5)  การสร้างฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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  (6)  จดัใหมี้ระบบและกลไกการใหค้วามรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่
นกัเรียน นกัศึกษา 
  (7)  การพฒันาระบบการประเมินผล  เช่น  การประเมินผลการเรียนของนกัศึกษา
ในแต่ละวิชา  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมของภาควิชา / โปรแกรมวิชา  /  สาขาวิชา 
  (8)  สถาบนั  วิทยาเขต  และโรงเรียนกีฬาผา่นการประเมินผลคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ.  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
      8.2  ส่งเสริมให้มกีารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน 
  เป้าหมาย 
  (1)  มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง 
  (2)  การจดัทาํวารสารการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา  เพ่ือ
เผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณชน 
  (3)  การเผยแพร่ขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษา ทางเวบ็ไซตข์องสถาบนัการ
พลศึกษา 
 

4. กรอบแนวคดิในการวจิัย 
จากการนาํเสนอแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินการจดั 

การศึกษาอุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั โดย
ผูว้ิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้ขอ้มูลจากหลากหลายแหล่ง แลว้นาํมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนในตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงสามารถสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี  
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ภาพที ่15 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 

 

การจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของ
สถาบนัการพลศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2549-2553 

การประเมินเชิงระบบและ 
รวมพลงั 

การประเมินเชิงระบบ 
(CIPPI) 

+ 
ลกัษณะของการประเมิน 

รวมพลงั 

มาตรฐานการประเมิน 

สารสนเทศเพื่อการ
ตดัสินใจการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และการ
พฒันา โดยผูม้ีอาํนาจ

การตดัสินใจ 
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         บริบท     ปัจจยันาํเขา้                 กระบวนการ      ผลผลิต                 ผลกระทบ 
       (Context)                        (Input)     (Process)     (Product)                  (Impact) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่16 กรอบการประเมินเชิงระบบที่มาใชก้บัการประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

สิ่งที่มุ่งประเมนิ ได้แก่ 
ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ 
เป้าหมาย และแผนการ
ดาํเนินงาน ของสถาบนั
การพลศึกษา 

ความสอดคลอ้ง เหมาะสม  

สิ่งทีมุ่่งประเมนิ ได้แก่ 
1. นกัศึกษา 
2. คณาจารย ์
3. แผนงานและงบประมาณ 

4. การบริหารจดัการ 
5. หลกัสูตร 

ศกัยภาพ ความพร้อม  
ความเหมาะสม 

สิ่งทีมุ่่งประเมนิ ได้แก่ 
1. การดาํเนินงานตาม   

พนัธกิจของสถาบนั 4 
ดา้น คือ การจดัการเรียน
การสอน การวิจยั       
การบริการวิชาการ     
การทาํนุบาํรุงศิลป- 
วฒันธรรม การละเล่น
พื้นบา้นและกีฬาไทย 

2. การพฒันาความเป็นเลิศ
ดา้นกีฬา 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค แนวทาง
แกป้ัญหา 

สิ่งทีมุ่่งประเมนิ ได้แก่ 
1. ประสิทธิภาพการผลิต

บณัฑิต 
2. การสร้างสรรคอ์งค์

ความรู้และความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

ประสิทธิภาพ  
การเปรียบเทียบ 

สิ่งทีมุ่่งประเมนิ ได้แก่ 
1. ประสิทธิภาพของ

นกัศึกษาดา้นทกัษะกีฬา 
2. ความคิดเห็นของ

คณาจารย ์นกัศึกษา 
และผูป้กครองที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
สถาบนัการพลศึกษา 

ประสิทธิภาพ 

การเปรียบเทียบ 
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จากกรอบแนวคิดการวิจยั สรุปกรอบการประเมินเชิงระบบ (CIPPI)  ดงันี้ 



บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจัิย 

 
การวิจัยเร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตาม

แนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั มีจุดประสงคเ์พ่ือประเมินการจดัการศึกษาอุดมศึกษา ของ
สถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัของ
องคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลลพัธ์ และดา้นผลกระทบ 
ท่ีมีแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematic and collaboration evaluation) ตามทศันะ
ของวิโรจน์  สารรัตนะ (2551, 2553) ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอการดาํเนินการวิจยั ประกอบดว้ย 1) พ้ืนท่ี
เป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั 2) รูปแบบและวิธีดาํเนินการวิจยั 3) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 4) เคร่ืองมือ/
เทคนิควิธีท่ีใชใ้นการวิจยั 5) การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ/เทคนิควิธีท่ีใชใ้นการวิจยั 6) ส่ิงท่ีมุ่ง
ประเมิน ตวับ่งช้ี เป้าหมาย เคร่ืองมือการประเมิน/แหล่งขอ้มูล 7) ขอ้ตกลงของการประเมิน 8) การเกบ็
รวบรวมขอ้มูล และ 9) การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผล  มีรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

1. พืน้ทีเ่ป้าหมายทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในการดาํเนินการวิจยั ผูวิ้จยัไดเ้ลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั คือ สถาบนัการพลศึกษาท่ีมี 

สาํนกังานอธิการบดี (ชัว่คราว) ตั้งอยูใ่นสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานครโดยมีการจดั
การศึกษาในอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรีในวิทยาเขตทั้งส้ิน 17 วิทยาเขต ประกอบดว้ย วิทยาเขตกระบ่ี 
วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตชยัภูมิ วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตตรัง 
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตยะลา วิทยาเขตลาํปาง วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยา
เขตสมุทรสาคร วิทยาเขตสุโขทยั วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง และวิทยาเขตอุดรธานี 
เหตุผลท่ีผูว้ิจยัเลือกสถาบนัการพลศึกษา เพราะสถาบนัการพลศึกษาเพ่ิงไดรั้บการโปรดเกลา้ฯ ให้มี
การจดัการศึกษาในอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรี ในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2548 ซ่ึงเดิมนั้นเป็นวิทยาลยั   
พลศึกษามีการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี และนบัจากนั้นเป็นตน้มายงัไม่ปรากฏ
การวิจยัในเร่ืองของการประเมินสถาบนัการพลศึกษาโดยรวม มีปรากฏเฉพาะการประเมินภายในเพ่ือ
รองรับการประเมินภายนอกของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน) หรือ สมศ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสกอ.และสํานักติดตามและ
ประเมินผลการพฒันาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ซ่ึงเป็นการประเมินตามเง่ือนไขทางกฎหมาย ซ่ึง
ผูว้ิจยัเห็นว่า ความสําคญัของการประเมินนอกจากประสงคจ์ะให้ผ่านเกณฑข์อง สมศ. สกอ.และ 
ก.พ.ร. แลว้ยงัมีความสําคญัในแง่ของสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกทางหรือ
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เลือกวิธีการดาํเนินงานท่ีเหมาะสมอนัเป็นประโยชน์ท่ีสาํคญัยิ่งของการประเมินในการทาํให้การ
ตดัสินใจเกิดข้ึนอยา่งมีเหตุผล (Stufflebeam, et al, 1971; Stufflebeam, 2001, 2008) อีกทั้งภารกิจท่ี
แทจ้ริงของการบริหารในประเดน็ การตดัสินใจ และการประเมินผลการทาํงาน นั้นมีความสาํคญัยิ่ง
ต่อการพฒันาองคก์ารใหเ้กิดความกา้วหนา้ (Wong, Nicotera, & Guthrie, 2007) สอดคลอ้งกบั
แนวคิดการพฒันาองคก์ารของ Bartol et al. (1998 อา้งถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2551) ท่ีระบุว่า 
การพฒันาองคก์ารท่ีหวงัผลการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื อาจใชเ้วลาหลายปีกว่าจะปรากฏผลให้เห็น และ
ไม่มีเทคนิคการพฒันาองค์การใดท่ีจะสามารถนาํไปใช้ไดทุ้กสถานการณ์ และเทคนิคท่ีประสบ
ผลสาํเร็จในท่ีหน่ึงอาจไม่ส่งผลต่อความสาํเร็จในอีกท่ีหน่ึงได ้จึงจาํเป็นตอ้งมีกิจกรรมการติดตาม 
(monitoring) และประเมินผล (evaluation) ดว้ย นอกจากเหตุผลการเลือกพ้ืนท่ีสถาบนัการพลศึกษา
ในการทาํวิจยัในเบ้ืองตน้แลว้ เหตุผลอีกประการคือ ผูว้ิจยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อน สังกดัสถาบนัการ
พลศึกษา วิทยาเขตชยัภูมิ ไดอ้ยูใ่นสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและติดตามการเปล่ียนแปลง
ของสถาบนัการพลศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เห็นว่าการมีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัในเชิงการประเมิน
จะเป็นประโยชน์อีกดา้นหน่ึงในการท่ีจะเป็นสารสนเทศพ้ืนฐานซ่ึงช่วยขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของ
สถาบนัการพลศึกษาไปสู่เป้าหมายอยา่งแทจ้ริงของการจดัการศึกษาดว้ย 
 

2. รูปแบบและวธีิดาํเนินการวจัิย 
ดว้ยการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี ใชรู้ปแบบการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัขององคป์ระกอบ 5 

ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลลพัธ์ และดา้นผลกระทบ โดยใชร้ะเบียบ
วิธีวิจยัเชิงประเมิน (evaluation research) ท่ีมีแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematic 
and collaboration evaluation) ตามทศันะของวิโรจน์  สารรัตนะ (2551, 2553) ประกอบดว้ยการ
ประเมิน ดา้นบริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลกระทบ (context-input-process-product-impact : 
CIPPI) โดยคาํนึงถึงการประเมินแบบรวมพลงั (collaboration evaluation) ของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียใน
การจดัการศึกษา และมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา (standard education) ซ่ึงไดก้าํหนดวิธีการ
ดาํเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

2.1  ระยะเตรียมการ มีวิธีการดาํเนินการเป็นลาํดบัขั้น ดงัน้ี 
   2.1.1  กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูว้ิจยัร่วมซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามหลกัการรวม
พลงัซ่ึงประกอบดว้ย อธิการบดี และรองอธิการบดีประจาํวิทยาเขต 17 วิทยาเขต คณาจารย ์หวัหนา้งาน
ประกนัคุณภาพ ผูป้กครอง และนกัศึกษา โดยมีบทบาทหนา้ท่ี ไดแ้ก่  1) ร่วมเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไปได ้และ 2) ร่วมวิพากษร์ายงานการประเมินเพ่ือตรวจสอบยนืยนั 
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        2.1.2  ศึกษาสภาพการณ์ของปัญหาท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา 
โดยอาศยัการศึกษา วิเคราะห์จากเอกสารการประเมินภายในและการประเมินภายนอก เพื่อสะทอ้นถึง
ปัญหาการวิจยั นอกจากนั้นศึกษาตาํรา เอกสาร วารสาร แนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประเมินและรูปแบบการประเมินเพ่ือกาํหนดรูปแบบและวิธีการดาํเนินการวิจยัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและสามารถท่ีจะเป็นรูปแบบและวิธีการท่ีจะนาํมาซ่ึงคาํตอบของการวิจยัได ้
   2.1.3  กาํหนดประเดน็การประเมิน ตวับ่งช้ี เป้าหมาย และเคร่ืองมือ/เทคนิควิธีท่ีใชใ้นการ
ประเมิน 
   2.1.5  วิเคราะห์เน้ือหาสาระของแต่ละประเดน็การประเมิน เพ่ือนาํมาสร้างและหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือพร้อมทั้งเกณฑ์การประเมินของเคร่ืองมือแต่ละชุดให้สอดคลอ้งกนั โดยมีเคร่ืองมือ/
เทคนิควิธี ประกอบดว้ย 1)  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  2) แบบสอบถามชนิดปลายเปิด 3) แบบตรวจสอบ
รายการ  4)  แบบวิเคราะห์เอกสาร  4)  แบบสอบถามชนิดประเมินค่า และ 5) การสนทนากลุ่ม 
   2.1.6  วางแผนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและรายงานผล 

2.2  ระยะดาํเนินการประเมิน มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 2.2.1  นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างและพฒันาข้ึนไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลไปพร้อมๆ กนั โดยดาํเนินการ

ตามกรอบของคู่มือ ซ่ึงเคร่ืองมือแต่ละชนิดมีความเป็นอิสระต่อกนั สามารถท่ีจะเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ตามรูปแบบของการไดม้าซ่ึงขอ้มูลของแต่ละชนิดได ้

 2.2.2  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล เพ่ือเตรียมจะนาํไปวิเคราะห์ต่อไป 
2.3  ระยะวิพากษก์ารประเมิน และสรุปผล มีขั้นตอนดงัน้ี 
 2.3.1  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมมาวิเคราะห์ และจดัหมวดหมู่ของผลการวิเคราะห์  

โดยยึดตามประเด็นการประเมินในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ 
ดา้นผลลพัธ์ และดา้นผลกระทบ 

 2.3.2  จดัทาํสรุปร่างของรายงานการวิจยั  
 2.3.3  จดัสนทนากลุ่ม โดยมีผูร่้วมสนทนาเป็นผูว้ิจยัร่วมซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามหลกัการ

รวมพลงัเพ่ือการวิพากษผ์ลการประเมินรวมทั้งยนืยนัตรวจสอบผลดงักล่าว 
 2.3.4  นาํผลการวิพากษม์าสรุป และทาํการปรับปรุงร่างรายงานการวิจยัใหมี้ความสมบูรณ์ 

มากข้ึน 
 

3. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
เพ่ือให้การดาํเนินการวิจยัดาํเนินบรรลุวตัถุประสงค์ ผูว้ิจยัไดก้าํหนด ประชากร และกลุ่ม

ตวัอยา่งดงัน้ี 
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3.1   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดจ้าํแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ในปีการศึกษา 2553 ดงัน้ี 
3.1.1  ผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจทั้งท่ีส่วนกลาง ไดแ้ก่ อธิการบดี จาํนวน 1 คน 

คณบดี จาํนวน 3 คน และส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ รองอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา ประจาํวิทยาเขต 
จาํนวน 17 คน รวมทั้งส้ิน 21 คนคน  

3.1.2  คณาจารย ์จาํนวน 17 วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน 942 คน 
3.1.3  นกัศึกษา จาํนวน 17 วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน 12,371 คน 
3.1.4  หวัหนา้งานประกนัคุณภาพ จาํนวน 17 วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน 17 คน 
3.1.5  ผูป้กครองของนกัศึกษา จาํนวน 17 วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน 12,371  คน  

3.2 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นการเลือกสุ่มตวัอยา่งจากประชากรทุกหน่วย โดยมุ่งเนน้ในการเป็นตวัแทน 
ท่ีดีของประชากร ซ่ึงเป็นการเลือกพ้ืนท่ีตวัอยา่งหรือวิทยาเขตตวัอยา่งท่ีแบ่งวิทยาเขตตามภูมิภาค เป็น
การเลือกแบบอยา่งง่าย (simple sampling) ท่ีมี 8 วิทยาเขต ไดแ้ก่ 

1) ภาคเหนือ ไดแ้ก่ วิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาเขตสุโขทยั 
2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ วิทยาเขตมหาสารคาม และวทิยาเขตชยัภมิู 
3) ภาคกลาง ไดแ้ก่ วิทยาเขตกรุงเทพ และวทิยาเขตอ่างทอง 
4) ภาคใต ้ไดแ้ก่ วิทยาเขตชุมพร และวิทยาเขตกระบ่ี 
ภายหลงัจากนั้นจึงมีการเลือกตวัอยา่งแต่ละหน่วยพื้นท่ีตวัอยา่ง มีวิธีการเลือกดงัน้ี 
1) ผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจการตดัสินใจ มีการเลือกแบบเจาะจง (purposive) ประกอบดว้ย  

ผูบ้ริหารส่วนกลาง จาํนวน 1 คน ไดแ้ก่ อธิการบดี และผูบ้ริหารวิทยาเขต ในตาํแหน่งรองอธิการ
ประจาํวิทยาเขตๆละ 1 คน จาํนวน 8 คน ดงันั้น รวมคณะผูบ้ริหารในการตดัสินใจทั้งส้ิน 9 คน 

2)  คณาจารย ์มีการเลือกตวัอย่างแบบอย่างง่าย มีการกาํหนดขนาดตวัอยา่งสาํหรับศึกษา
ค่าเฉล่ียของประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือยอมให้ความคลาดเคล่ือนระดบั บวกลบ 10% 
ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ศิริชยั  กาญจนวาสี, ทวีวฒัน์  ปิตยานนท ์และดิเรก  ศรีสุโข, 2544) ได้
ตวัอยา่ง จาํนวน 200 คน ซ่ึงมี 8 วิทยาเขตๆ ละ 25 คน 

3) นกัศึกษา มีการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย มีการกาํหนดขนาดตวัอยา่งสาํหรับศึกษา 
ค่าเฉล่ียของประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือยอมให้ความคลาดเคล่ือนระดบั บวกลบ 10% 
ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดต้วัอยา่ง จาํนวน 240 คน ซ่ึงมี 8 วิทยาเขตๆ ละ 30 คน 
 4)   หวัหนา้งานประกนัคุณภาพในวิทยาเขต เป็นการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 8 คน  
 5)  ผูป้กครอง มีการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย จาํนวน 240 คน ซ่ึงมี 8 วิทยาเขตๆ ละ 
30 คน 
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4. เคร่ืองมือ/เทคนิควธีิ ทีใ่ช้ในการวจัิย 
เน่ืองจากการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัซ่ึงเป็นระเบียบวิธีท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีจุดหมาย

ตามทศันะของวิโรจน์  สารรัตนะ (2553) ท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินการจดัการศึกษาอุดมศึกษา สถาบนั
การพลศึกษา ดงัน้ี 
 3.1  การประเมินบริบท มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหมี้ขอ้มูลตรวจสอบจุดหมายหรือทิศทางของการจดั
การศึกษาท่ีกาํหนดไวแ้ต่เดิมนั้นว่ายงัมีความเหมาะสมอยูห่รือไม่ บริบทอาจยงัคงเดิมแต่อาจมีส่ิงแทรก
ซอ้นบางอยา่งมามีผลท่ีจะทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงจุดหมายหรือทิศทางของการจดัการศึกษานั้นหรือไม่ 
หรือบริบทมีการเปล่ียนแปลงไป จุดมุ่งหมายและทิศทางของการจดัการศึกษาท่ีมีอยู่เดิมจะเปล่ียนไป
หรือไม่ 
 3.2  การประเมินปัจจยันาํเขา้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลมาตรวจสอบทรัพยากรท่ีกาํหนดไว้
แต่เดิมว่ายงัมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ มีปัญหาหรือขอ้เสนอแนะอะไร อยา่งไร มีส่ิงแทรกซ้อนใด
เกิดข้ึนท่ีทาํให้จะต้องปรับเปล่ียนการใช้ทรัพยากรท่ีกาํหนด เพ่ิมข้ึนหรือลดลง หรือสภาพการณ์
เปล่ียนไป บริบทเปล่ียนไป จาํเป็นจะตอ้งปรับเปล่ียนทรัพยากรใหม่หรือไม่ 
 3.3  การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง โดยส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงนั้น บาง
เร่ืองอาจจะเป็นการสอบถามหรือเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเพราะผ่านช่วงระยะเวลาปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ มา
ช่วงเวลาหน่ึงแลว้ 
 3.4  การประเมินผลลพัธ์ เป็นการประเมินถึงผลท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้งท่ีสาํเร็จและไม่สาํเร็จ ทั้งท่ี
คาดหวงัและไม่คาดหวงั 
 3.5  การประเมินผลกระทบ เป็นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้งท่ีคาดหวงั
และไม่คาดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ 

ดงันั้น เคร่ืองมือ/เทคนิควิธีท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จึงไดก้าํหนดไวส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร 
ประเมิน ลกัษณะของขอ้มูล แหล่งขอ้มูลหรือผูใ้ห้ขอ้มูล และลกัษณะของการประเมินเชิงระบบและ
รวมพลงัโดยเคร่ืองมือมีลกัษณะท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

1) แบบสมัภาษณ์เชิงลึก สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้มี 
บทบาทสําคญัในการตดัสินใจต่อการบริหารและจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2549-2553 และแนวโนม้ของทิศทางการจดัการศึกษาในอนาคต  

2) แบบตรวจสอบรายการ ใชส้าํหรับการประเมินตามส่ิงท่ีมุ่งประเมินและตวับ่งช้ี  ซ่ึง 
ประยกุตป์รับปรุงเคร่ืองมือจากการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา (2553) โดยอิง
มาตรฐานของ The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation ประกอบดว้ยมาตรฐาน
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หลกัดา้น อรรถประโยชน์ (utility) ดา้นความเป็นไปได ้(feasibility) ดา้นความชอบธรรม (propriety) 
ดา้นความถูกตอ้ง (accuracy) และดา้นความพร้อมรับผดิการประเมิน (evaluation accountability) 

3) แบบวิเคราะห์เอกสาร เป็นการวิเคราะห์ของหลกัฐานร่องรอยท่ีปรากฏในเชิงเอกสาร  
ภาพถ่าย แฟ้มสะสมผลงาน รวมทั้งผลการประเมินภายในและภายนอก 

4) แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสอบถามถึงความคิดเห็นของการ 
ดาํเนินการจดัการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 และความตอ้งการจาํเป็นหรือทิศทางท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตในการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา โดยแยกชนิดของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

(1) แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายเปิด สาํหรับผูบ้ริหารระดบัวิทยาเขต เป็น 
การสอบถามใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลประกอบการประเมินดา้นบริบท 

(2) แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายปิดประเมินค่า 5 ระดบั สาํหรับนกัศึกษา  
เก่ียวกบัการประเมินดา้นผลผลิตในส่วนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา 

(3) แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายปิดประเมินค่า 5 ระดบั สาํหรับคณาจารย ์ 
เป็นการสอบถามใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลประกอบการประเมินในดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นประบวน
การ และดา้นผลผลิต 

(4) แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายปิดประเมินค่า 5 ระดบั สาํหรับคณาจารย ์ 
นักศึกษา และผูป้กครอง ในด้านการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในภารกิจของการเป็นอุดมศึกษาของ
สถาบนัการพลศึกษาทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยัและการสร้างสรรคง์าน
วิชาการ ด้านการบริการงานวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ินและด้านการทะนุบํารุงอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย  

5)  การสนทนากลุ่ม เป็นเทคนิควิธีในการให้ผูวิ้จยัร่วมในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตาม
หลกัการรวมพลงั ไดส้นทนาเพ่ือร่วมวิพากษผ์ลการประเมินและการตรวจสอบยนืยนัผลการประเมิน 
 

5. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ/เทคนิควธีิ ทีใ่ช้ในการวจัิย  
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยันั้น ไดก้าํหนดโครงสร้างของเน้ือหา องคป์ระกอบ

ของการประเมินท่ีสามารถนาํมาสร้างเป็นประเด็นขอ้คาํถาม โดยไดจ้ากการทบทวนเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 และนาํมาสร้างตามรูปแบบการสร้างเคร่ืองมือวดัผล ซ่ึงได้
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแยกได ้5 ประเภท แบ่งเป็น 10 ชุด ภายหลงัไดจ้ดัทาํโครงร่างของเคร่ืองมือแต่
ละชนิดแลว้ ก็นาํเคร่ืองมือหาคุณภาพทั้งจากผูเ้ช่ียวชาญและการนาํไปทดลองใช้ (try out) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
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ตารางที ่10 แสดงรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ตาํแหน่งและสถานทีท่าํงาน 

ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 
1.  ดร.ประกิต  หงษแ์สนยาธรรม 
 
2.  ดร.นรินทร์  สุทธิศกัด์ิ 

 
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคุณภาพ
การศึกษา สถาบนัการพลศึกษา 
ผูช่้วยอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา  
ประจาํวิทยาเขตชยัภูมิ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมิน 
1.  ผศ.ดร.พิชยั  ละแมนชยั 
 
2.  ผศ.ดร.สุนนัทา  วีรกลุเทวลั 

 
อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ (อดีตอธิการบดี) 
หวัหนา้สาขาวชิาสถิติประยกุต ์คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ผู้เช่ียวชาญด้านการพลศึกษา 
1.  ดร.ชยัรัตน ์ ชูสกลุ 

 
หวัหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
        การตรวจสอบและหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี มี 2 วิธี ดงัน้ี 

5.1 การตรวจสอบและหาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยการนาํเคร่ืองมือทุก 
ชนิดภายหลงัจากมีการกาํหนดโครงร่างของเคร่ืองมือแลว้ นาํใหผู้เ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ไดต้รวจสอบใน
เชิงรูปแบบขอ้ความท่ีเป็นขอ้คาํถามใหเ้กิดความชดัเจน พร้อมทั้งการตรวจสอบความสอดคลอ้ง ความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องขอ้ความขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์ารนาํไปใชข้องเคร่ืองมือแต่ละ
ชนิด โดยวิธีตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง (Item-objective Congruence Index: IOC) และมีเกณฑค่์า
ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป จึงถือว่าเคร่ืองมือมีความตรงเชิงเน้ือหา 

5.2 การหาความเช่ือมัน่ (reliability) เป็นการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามชนิด 
ประมาณค่า  5 ระดบั และแบบวดัเจตคติ ภายหลงัจากการปรับปรุงขอ้คาํถามและหาความตรงจาก
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ นาํเคร่ืองมือมาปรับปรุงตามคาํแนะนาํแลว้นาํไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีให้ขอ้มูลในวิทยาเขตท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีตวัอยา่ง จากนั้นนาํมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ โดย
วิธีการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coeffeicient) โดยเกณฑ์
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คุณภาพท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.85 ข้ึนไป (เยาวดี  วิบูลยศ์รี, 2539) จากนั้นนาํมาปรับใหเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
     การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ/เทคนิควิธีใน 5 ประเภท แบ่งเป็น 10 ชุด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ชุดที ่1  แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ประกอบการวิจยัเร่ือง การประเมินการจดัการศึกษาของ
สถาบนัการพลศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (2549-2553)   
มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดงัน้ี 

(1) ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการสร้างรูปแบบ 
และขั้นตอนการสร้าง ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นสัมภาษณ์ และขั้นสรุป อยา่งไรกต็ามขอ้ควรคาํนึงถึง
การสมัภาษณ์ท่ีสาํคญั คือ ผูส้มัภาษณ์จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ ศึกษาขั้นตอน
การสัมภาษณ์ ศึกษาประเด็นการสัมภาษณ์อยา่งเขา้ใจ มีการประสานเพื่อขอเขา้สัมภาษณ์ล่วงหนา้ 
การกาํหนดระยะเวลาการสัมภาษณ์ การจดัเตรียมอุปกรณ์การบนัทึกการสัมภาษณ์ อาทิ เคร่ือง
บนัทึกเสียงท่ีไดคุ้ณภาพของการบนัทึก กลอ้งถ่ายภาพ เป็นตน้ รวมทั้งมีผูช่้วยในการอาํนวยความ
สะดวกในกระบวนการสมัภาษณ์ดว้ย 

(2) กาํหนดประเดน็ในการสมัภาษณ์ซ่ึงเกิดข้ึนจากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในสถาบนัการพลศึกษา ซ่ึงเป็นแง่มุมในเชิงลึกใหค้รอบคลุมใน
ประเด็นการประเมินเชิงระบบ คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และ
ดา้นผลกระทบ  

(3) จดัทาํร่างแบบสมัภาษณ์เชิงลึกพร้อมนาํใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และดา้นภาษาท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ 

(4) นาํแบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีการแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญมา 
ปรับแกใ้นภาษาท่ีใชแ้ละเน้ือหาใหมี้ความเหมาะสม ทั้งน้ี จากการตรวจสอบถึงความตรงของเน้ือหา
การสมัภาษณ์ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 ทุกขอ้ 

(5) จดัทาํแบบสมัภาษณ์เชิงลึกฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ต่อไป 

ชุดที ่2  แบบตรวจสอบรายการเพือ่การวจิยั เร่ือง การประเมินการจดัการศึกษาของสถาบนั 
การพลศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (2549-2553) เป็น
การตรวจสอบรายการตามส่ิงท่ีประเมิน ตวับ่งช้ี เป้าหมาย และเกณฑก์ารประเมิน ซ่ึงรายการต่างๆ 
นั้นจะมีเอกสารการดาํเนินการ หรือหลกัฐานอ่ืน อาทิ สภาพการณ์จริงท่ีปรากฏ รูปถ่าย แฟ้มสะสม
ผลงาน เป็นตน้ การสร้างและหาคุณภาพแบบตรวจสอบรายการมีดงัน้ี 

(1) ศึกษารูปแบบการสร้างแบบตรวจสอบรายการ โดยเฉพาะทางดา้นการประเมิน 
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ต่างๆ จาก A tool for applying the Fifth Installment of the CIPP Model to assess long-term 
enterprises ของ Stufflebeam (2002) และคู่มือการประกนัคุณภาพภายในการศึกษาภายใน
สถานศึกษา พ.ศ.2553 เพ่ือนาํมาประยกุตแ์ละใชเ้ป็นกรอบแนวทางของเคร่ืองมือ 

(2) กาํหนดประเดน็การตรวจสอบรายการ จากส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ตวับ่งช้ี เป้าหมาย  
เกณฑก์ารประเมิน และเคร่ืองมือหรือแหล่งขอ้มูล ท่ีมีการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ครอบคลุม
ในประเด็นการประเมินเชิงระบบท่ีสามารถจะตรวจสอบไดต้ามธรรมชาติของลกัษณะขอ้มูลและ
การดาํเนินการ  

(3) ร่างรูปแบบของแบบตรวจสอบรายการท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รายการท่ี 
ตรวจสอบ และเอกสารท่ีอา้งอิงท่ีตอ้งระบุหากปรากฏว่ามีหลกัฐานอยู่หรือมีการดาํเนินการและ 
ระบุไม่มีหากไม่มีเอกสารหรือการดาํเนินการใดๆ เป็นตน้ 

(4) นาํร่างแบบตรวจสอบรายการใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและภาษาท่ีใช ้

(5) ผลของการตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดมุ่งหมายท่ีประเมินมี 
ค่าเท่ากบั 1 ทุกขอ้ นอกจากนั้นยงัมีการปรับแกด้า้นภาษาท่ีใชจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ 

(6) ปรับปรุงแบบตรวจสอบรายการตามคาํแนะนาํ และจดัพิมพฉ์บบัสมบูรณ์เพือ่ 
นาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 

ชุดที ่3  แบบวเิคราะห์เอกสารเพือ่การวจิยั เร่ือง การประเมินการจดัการศึกษาของ 
สถาบนัการพลศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (2549-2553) 
เป็นการบนัทึกขอ้มูลในลกัษณะต่างๆ ตามท่ีกาํหนดในตวับ่งช้ี  โดยขอ้มูลส่วนมากเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ 
มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพดงัน้ี 

(1) ศึกษาเอกสาร ตาํราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบบนัทึกเพ่ือเป็นแนวทางของการ 
สร้างรูปแบบของเคร่ืองมือ  

(2) กาํหนดประเดน็ในการวิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงมุ่งเนน้ท่ีขอ้มูลตามตวับ่งช้ีและขอ้มูลท่ี 
เป็นไปไดใ้นการเกบ็รวบรวม 

(3) ร่างแบบวิเคราะห์เอกสารเพือ่นาํใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นเคร่ืองมือในการพิจารณาตรวจสอบแกไ้ข ใหค้าํเสนอแนะ 

(4) ปรับปรุงแบบวเิคราะห์เอกสารตามคาํแนะนาํและจดัทาํเป็นแบบฉบบัท่ีสมบูรณ์ 
เพ่ือใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 
 



252 
 

ชุดที ่4  แบบสอบถามความคดิเห็นเพือ่การวจิัย เร่ือง การประเมินการจดัการศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั เป็น
แบบสอบถามชนิดปลายเปิด สาํหรับผูบ้ริหาร ซ่ึงใชป้ระกอบการประเมินดา้นบริบท มีวิธีการสร้าง
และหาคุณภาพ ดงัน้ี 

(1) ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายเปิด จากเอกสาร  
ตาํรา และตวัอยา่งจากหนงัสือดา้นการวดัและประเมินผลรวมทั้งตวัอยา่งเคร่ืองมือจากงานวิจยั 

(2) สรุปกรอบในส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ประกอบดว้ย ปรัชญา แนวคิด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ  
เป้าหมาย นโยบายระดบัสถาบนั และยทุธศาสตร์ของการจดัการศึกษา สถาบนัการพลศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา เพ่ือเป็นขอ้มูลใหก้บัผูท่ี้ตอบแบบสอบถามไดศึ้กษาและนาํไปสู่การตอบ
แบบสอบถามท่ีสอดคลอ้งและตรงประเดน็ 

(3) สร้างประเดน็ขอ้คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินบริบททั้งหมด 6 ขอ้ และเวน้ 
ช่องวา่งเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีในการตอบคาํถาม 

(4) นาํร่างแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคร่ืองมือในการพิจารณาตรวจสอบแกไ้ข ใหข้อ้เสนอแนะ 

(5) ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํ พร้อมทั้งหาดชันีความสอดคลอ้งของ 
ขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงคข์องการประเมิน คือค่าเท่ากบั 1 ทุกขอ้ 

(6) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์พร้อมนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
ชุดที ่5  แบบสอบถามความคดิเห็นเพือ่การวจิัย เร่ือง การประเมินการจดัการศึกษา ระดบั 

อุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ชนิดปลายปิด
ประเมินค่า 5 ระดบั สาํหรับนกัศึกษา ซ่ึงเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการประเมินดา้นผลผลิตในส่วน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดงัน้ี 

(1) ศึกษาเอกสาร ตาํรา และตวัอยา่งของการสร้างแบบสอบถามปลายปิด ทางดา้นการ 
วดัผลและงานวิจยั เพ่ือใชเ้ป็นกรอบสาํหรับสร้างรูปแบบของแบบสอบถาม 

(2) กาํหนดรูปแบบของแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน เป็นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพ 
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และตอนท่ีสอบถามความคิดเห็นในประเดน็คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

(3) กาํหนดประเดน็หลกัของคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา 
ท่ีเกิดข้ึนจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้น
ปัญญาและความสร้างสรรค ์ความสามารถในการปฏิบติั และดา้นจริยธรรม 

(4) สร้างประเดน็คาํถามยอ่ยตามประเดน็คาํถามหลกั และกาํหนดรูปแบบการตอบ 
คาํถามเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดบั 
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(5) นาํร่างแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรง 
(6) วิเคราะห์ความตรงของเคร่ืองมือดว้ยการหาดชันีความสอดคลอ้ง ซ่ึงทุกขอ้มีค่า 

ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 
(7) นาํเคร่ืองมือไปทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในวิทยาเขตชยัภูมิ 

จาํนวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั ซ่ึงเป็นค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
ของคอนบราค ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.9236 

(8) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
ชุดที ่6  แบบสอบถามความคดิเห็นเพือ่การวจิยั เร่ือง การประเมินการจดัการศึกษา ระดบั 

อุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ชนิดปลายปิด
ประเมินค่า 5 ระดบั สาํหรับคณาจารย ์เป็นการสอบถามใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลประกอบการประเมินในดา้น
บริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นประบวนการ และดา้นผลผลิต มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดงัน้ี 

(1) ศึกษาเอกสาร ตาํรา และตวัอยา่งของการสร้างแบบสอบถามปลายปิด ทางดา้นการ 
วดัผลและงานวิจยั เพ่ือใชเ้ป็นกรอบสาํหรับสร้างรูปแบบของแบบสอบถาม 

(2) กาํหนดรูปแบบของแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน เป็นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพ 
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และตอนท่ีสอบถามความคิดเห็นในประเดน็ท่ีครอบคลุมการประเมิน
ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 

(3) กาํหนดประเดน็หลกัของความคิดเห็นในแต่ละดา้นการประเมิน ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ี 
เกิดข้ึนจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 14 ประเดน็  

(4) สร้างประเดน็คาํถามยอ่ยตามประเดน็คาํถามหลกั และกาํหนดรูปแบบการตอบ 
คาํถามเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดบั 

(5) นาํร่างแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรง 
(6) วิเคราะห์ความตรงของเคร่ืองมือดว้ยการหาดชันีความสอดคลอ้ง ซ่ึงทุกขอ้มีค่า 

ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 
(7) นาํเคร่ืองมือไปทดลองใชก้บัคณาจารยท่ี์ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในวิทยาเขตอุดรธานี  

จาํนวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั ซ่ึงเป็นค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
ของคอนบราค ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.8596 

(8) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
ชุดที่ 7, 8 และ 9  แบบสอบถามความคดิเห็นเพื่อการวจิัย เร่ือง การประเมินการจดัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ซ่ึงเป็นการ
สอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ นักศึกษา และผู ้ปกครอง  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอัน
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เน่ืองมาจากการจดัการศึกษาตามกรอบภารกิจ 4 ภารกิจของอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชุดท่ี 7, 
8 และ 9 ตามลาํดบั มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพดงัน้ี 

(1) ศึกษาเอกสาร ตาํรา ตวัอยา่งของแบบแบบสอบถาม เพ่ือเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม 

(2) กาํหนดแบบการสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นสถานภาพทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามและส่วนของทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากการบริหารตามกรอบภารกิจ
หลกั 4 ดา้น 

(3) กาํหนดประเดน็การวดัในกรอบภารกิจหลกั 4 ดา้นของอุดมศึกษา ซ่ึงเกิดจากการ 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั
และการสร้างสรรค์งานวิชาการ ด้านการบริการงานวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน และด้านการ
ทะนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย  

(4) สร้างขอ้คาํถามตามประเดน็ของภารกิจ 4 ดา้น ซ่ึงเนน้ในทางบวกอนัเน่ืองจากการ
จดัการศึกษาควรท่ีจะมีการเห็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยมีระดบัของความคิดเห็นมี 
5 ระดบั 

(5) นาํร่างแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรง 
(6) วิเคราะห์ความตรงของแบบสอบถามดว้ยการหาดชันีความสอดคลอ้ง ซ่ึงทุกขอ้มี 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 
(7) นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัคณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครองท่ีไม่ใช่กลุ่ม 

ตวัอยา่งในวิทยาเขตชยัภูมิ รวมจาํนวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั ซ่ึง
เป็นค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของคอนบราค ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.8734 

(8) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
ชุดที ่10  การสนทนากลุ่ม เร่ือง การประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสถาบนัการ

พลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั เป็นเทคนิควิธีท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลจากการ
วิพากษผ์ลการประเมินและการตรวจสอบยนืยนัผลการประเมิน มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) ศึกษาวิธีการดาํเนินการสนทนากลุ่มจากเอกสาร ตาํรา ดา้นการวิจยัเชิงคุณภาพ  
เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการดาํเนินการ 

(2) กาํหนดกลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มซ่ึงเป็นผูว้ิจยัร่วมในฐานะผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสียตามหลกัการรวมพลงั จาํนวน 12 คน ทั้งน้ีมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินเขา้ร่วมสนทนาดว้ย 

(3) กาํหนด วนัเวลา สถานท่ี ท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งมีการประสานขอ 
ความร่วมมือกบัผูส้นทนากลุ่มเป็นรายบุคคล 
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(4) จดัเตรียมเอกสารท่ีสรุปผลการประเมิน และประเดน็การสนทนาท่ีครอบคลุม 
และเหมาะสม รวมทั้งเตรียมความพร้อมของผูด้าํเนินการซ่ึงเป็นผูว้ิจยัในการนาํเขา้สู่ประเดน็การ
สนทนาในแต่ละประเดน็อยา่งมีแง่มุมและรอบดา้น นอกจากนั้นยงัเตรียมพร้อมเก่ียวกบัผูช่้วยใน
การจดบนัทึก การบนัทึกเสียง และการบนัทึกภาพ 

(5) สาํหรับประเดน็การสนทนาไดต้รวจสอบความตรงจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ 
ผูเ้ช่ียวชาญ พร้อมท่ีจะนาํไปใชใ้นการสนทนากลุ่มต่อไป 
 

6. ส่ิงทีมุ่่งประเมิน ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย เคร่ืองมือการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
การประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมิน

เชิงระบบและรวมพลงั ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 – 2553 ซ่ึงมีการประเมินในดา้นบริบท (context: C) 
ดา้นปัจจยันาํเขา้ (input: I) ดา้นกระบวนการ (process: P) ดา้นผลผลิต (product: P) และ ดา้น
ผลกระทบ (impact: I)  และอาศยัการรวมพลงัของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา สาระของ
การประเมินนั้นไดก้าํหนด ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ตวับ่งช้ี เป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน และเคร่ืองมือ/
แหล่งขอ้มูล เป็นแนวทางสําหรับการประเมิน ทั้งน้ี ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ตวับ่งช้ี เป้าหมายและเกณฑ์
การประเมิน เกิดข้ึนจากการทบทวนเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการประยุกตใ์ห้สอดคลอ้ง
กบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปและการเคล่ือนไหวของการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา 
รวมทั้งสอดคลอ้งกบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี  ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามการวิจยั
คร้ังน้ี เป็นการวิจยัเพ่ือการศึกษาระดบัปริญญาเอก ดงันั้น ความครอบคลุมของเน้ือหาจะไม่ซํ้ าซอ้น
กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีการจดัทาํหรือประเมินอยู่แลว้ เช่น การประกนัคุณภาพภายใน รายงานผลการ
ปฏิบติังานของ กพร., สกอ. และสมศ. การวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นวิจยัเชิงประเมินท่ีมุ่งในเร่ืองของการเป็น
สารสนเทศให้กบัผูท่ี้มีอาํนาจในการตดัสินใจในการนาํไปปรับปรุงพฒันาการจดัการศึกษาสถาบนั
การพลศึกษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 
 สาํหรับการกาํหนด ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน และเคร่ืองมือ/แหล่งขอ้มูล 
ในการประเมินทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 

ส่ิงทีมุ่่งประเมนิด้านบริบท ไดแ้ก่ ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการ
ดาํเนินงาน มีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือ กระบวนการพฒันาแผน 
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ส่ิงทีมุ่่งประเมินด้านปัจจยันําเข้า ไดแ้ก่ 
1. นกัศึกษา มีตวับ่งช้ี 2 ตวับ่งช้ี คือ 

(1) จาํนวนนกัศึกษาท่ีประกาศรับสมคัร : จาํนวนนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียน 
(2) จาํนวนนกัศึกษา : จาํนวนคณาจารยป์ระจาํ 

2. คณาจารย ์มีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือ การพฒันาอาจารยด์า้นศกัยภาพวิชาการ คุณวฒิุ     
การสร้างแรงจูงใจและสวสัดิการ 

3. แผนงานและงบประมาณ มีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือ การจดัทาํแผนงานและงบประมาณ 
4. การบริหารจดัการ มีตวับ่งช้ี 3 ตวับ่งช้ี คือ  

(1) เสริมสร้างและพฒันากระบวนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
(2) การมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
(3) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

5. หลกัสูตร มีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือ การพฒันาหลกัสูตร 
ส่ิงทีมุ่่งประเมินด้านกระบวนการ ไดแ้ก่  
1. การดาํเนินงานตามพนัธกิจของสถาบนั 4 ดา้น คือ การจดัการเรียนการสอน การวิจยั  

การบริการวิชาการ การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย มีตวับ่งช้ี 4      
ตวับ่งช้ี คือ 

(1) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
(2) ระบบการเพ่ิมปริมาณนกัศึกษา การลดการออกกลางคนั และกิจกรรมการพฒันา 

นกัศึกษา 
(3) ระบบการวจิยัและพฒันา 
(4) การบริการวิชาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

2. การพฒันาความเป็นเลิศดา้นกีฬา มีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือ ระบบการพฒันาความเป็นเลิศ 
ดา้นกีฬา 

ส่ิงทีมุ่่งประเมินด้านผลผลติ ไดแ้ก่ 
1. ประสิทธิภาพการผลิตบณัฑิต มีตวับ่งช้ี 2 ตวับ่งช้ี คือ 

(1) ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกบันกัศึกษาระดบัชั้นปีสุดทา้ย 
(2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา 

2. การสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ มีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือ การมี
งานวิจยัหรือการสร้างสรรคค์วามรู้ทางวิชาการ 
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ส่ิงทีมุ่่งประเมนิด้านผลกระทบ ไดแ้ก่ 
1. ประสิทธิภาพของนกัศึกษาดา้นทกัษะการกีฬา มีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือ จาํนวนรางวลั                                

ชนะเลิศในการเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ 
2. ความคิดเห็นของคณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครองท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสถาบนั

การพลศึกษา มีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือ เจตคติของคณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครองท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงของสถาบนัการพลศึกษา 
 โดยการประเมินบริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ มีรายละเอียดของ
ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ตวับ่งช้ี คาํอธิบายตวับ่งช้ี เป้าหมาย เกณฑก์ารประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน/
แหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 

6.1  การประเมนิบริบท 
       1)  ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน 

       ตวับ่งช้ีที ่1 กระบวนการพฒันาแผน 
        คาํอธิบายตัวบ่งช้ี : สถาบนัการพลศึกษามีพนัธกิจหลกั คือ การเรียนการสอน การวิจยั 

การบริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย สถาบนัจึง
กาํหนดทิศทางการพฒันาและการดาํเนินงานของสถาบนัให้สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์หรือจุดเน้น     
มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม ซ่ึงจะทาํให้ไดรั้บการ
ยอมรับและสามารถตอบสนองความตอ้งการของสงัคมในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

เป้าหมาย 
1. มีแผนยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายสภาสถาบนัการพลศึกษา โดยมีส่วนร่วม 

ของบุคลากรในสถาบนั ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั โดยมีแผนท่ีเช่ือมโยงกบั ปรัชญา 
หรือปณิธานและพระราชบญัญติัของสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่มสถาบนั กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพฒันาการศึกษาอุดมศึกษา 
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551 -2554)  

2. มีการถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ระดบัสถาบนัสู่หน่วยงานภายใน และวิทยาเขต 
3. มีกระบวนการแปลงแผนยทุธศาสตร์เป็นแผนปฏิบติัการประจาํปี ครบ 4 พนัธกิจ  

คือ ดา้นการเรียนการสอน การวจิยั การบริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย 

4. มีตวับ่งช้ีของแผนยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัการประจาํปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

5. มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี ครบ 4 พนัธกิจ 
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6. มีการประเมิน กาํกบัและติดตามการดาํเนินงานและรายงานผลต่อผูบ้ริหารและ 
สภาสถาบนัเพ่ือพิจารณา พร้อมนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแผน                                                
ยทุธศาสตร์และแผนประจาํปี 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบตรวจสอบรายการ 
2. แบบสมัภาษณ์สาํหรับผูบ้ริหาร 
3. แบบสอบถามชนิดปลายเปิดสาํหรับผูบ้ริหาร 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

6.2  การประเมนิปัจจยันําเข้า 
       1)  ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : นักศึกษา 

คาํอธิบายตวับ่งช้ีท่ี 2 : สถาบนัการพลศึกษามีการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี  
ท่ีมีการประกาศรับสมคัรนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
ท่ีไดก้าํหนดตามแผนการประกาศรับสมคัรตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้มา 

เป้าหมาย 
 มีจาํนวนนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเท่ากบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีประกาศรับสมคัร 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
แบบวิเคราะห์เอกสาร 
ตวับ่งช้ีที ่3 จาํนวนนักศึกษา : จาํนวนคณาจารย์ประจาํ 
คาํอธิบายตวับ่งช้ีท่ี 3 : สถาบนัการพลศึกษามีการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี

โดยไดก้าํหนดสดัส่วนจาํนวนนกัศึกษาและจาํนวนคณาจารยป์ระจาํตามเกณฑท่ี์กาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
 จาํนวนคณาจารยต์อ้งมีสัดส่วนต่อนกัศึกษาเตม็เวลา  ท่ีเป็นไปตามการกาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดา้นกลุ่มคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

2)  ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : คณาจารย์ 
ตวับ่งช้ีที ่4 การพฒันาอาจารย์ด้านศักยภาพวชิาการ คุณวุฒิ การสร้างแรงจูงใจและ

สวสัดกิาร 
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คาํอธิบายตวับ่งช้ีที ่4 : สถาบนัการพลศึกษามีการพฒันาศกัยภาพของคณาจารย ์โดย
การจดัการฝึกอบรม/สมัมนาและดูงานเพ่ือพฒันาทกัษะและประสบการณ์ มีโครงการพฒันา
อาจารย/์จดัสรรทุนการศึกษาต่อ /ทาํความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ในการใหโ้อกาสกบัคณาจารยใ์นการฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ นอกจากนั้น สถาบนัจะตอ้งสร้างขวญั
กาํลงัใจ สร้างแรงจูงใจ มีระบบสวสัดิการและเชิดชูเกียรติกบัคณาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีดีเด่นดว้ย 

เป้าหมาย 
1. มีโครงการดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยไ์ดศึ้กษาต่อ ฝึกอบรม สมัมนา  

ดูงานเพ่ือพฒันาคณาจารยท์ั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
2. มีการสนบัสนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งการศึกษาต่อ 

ท่ีใชเ้วลาบางส่วนของราชการ ตามความตอ้งการของภาควิชา/สาขาวิชา 
3. มีการสนบัสนุนใหอ้าจารยท่ี์สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกสามารถไปทาํ 

การวิจยั (Postdoctoral Degree) โดยความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
4. มีการจดัหาทุนการศึกษาใหอ้าจารยไ์ดไ้ปศึกษาต่อเพ่ือเพ่ือคุณวฒิุใหสู้งข้ึน 
5. มีระบบการสร้างขวญั กาํลงัใจใหแ้ก่คณาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร 
2. แบบตรวจสอบรายการ 
3. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

3)  ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : แผนงานและงบประมาณ 
ตวับ่งช้ีที ่5 การจดัทําแผนงานและงบประมาณ 
คาํอธิบายตวับ่งช้ีที ่5 : สถาบนัการพลศึกษาจะตอ้งมีระบบในการแผนพฒันาสถาบนั

ทั้งในระยะยาวและระยะประจาํปี มีการพฒันาระบบและมีแผนกลยทุธ์ทางดา้นการเงิน มีการพฒันา
ระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศและงานวิจยัสาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน มีการจดัทาํ
แผนปฏิบติัราชการประจาํปีท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงต่อการบริหารจดัการศึกษา รวมถึงการวางระบบ
การประเมินผลการปฏิบติังานและจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานของสถาบนั 

เป้าหมาย 
1. มีรูปแบบและกระบวนการมีจดัทาํแผนพฒันาสถาบนัระยะยาวและประจาํปี          

ท่ีสะทอ้นถึงการเป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้กลยทุธ์ท่ีใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ และการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ 
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2. มีการพฒันาระบบการจดัทาํงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัระบบงบประมาณแบบ 
มุ่งเนน้งานตามยทุธศาสตร์ 

3. มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศและงานวิจยัเพ่ือบริหารจดัการสาํหรับใช ้
เป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยทุธ์โดยภาพรวมของสถาบนั 

4. มีการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงต่อการบริหารจดั 
การศึกษาของสถาบนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. มีการวางระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและจดัทาํรายงานผลการประเมินผล 
งานของสถาบนั 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร 
2. แบบตรวจสอบรายการ 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

4)  ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : การบริหารจดัการ 
ตวับ่งช้ีที ่6 เสริมสร้างและพฒันากระบวนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
คาํอธิบายตวับ่งช้ีที ่6 : ปัจจยัสาํคญัทางการบริหารสถาบนัการพลศึกษาเพือ่ใหเ้กิด 

ความก้าวหน้า คือ ตอ้งมีกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผนการจดั
องคก์าร การนาํ และการควบคุม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็น
แนวทางการบริหารจดัการ ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้าํ มีการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั มีการบริหาร
จดัการความเส่ียง สนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจดัการโดยใชร้ะบบการประกนัคุณภาพ 
ใช้หลกัการรวมบริการ รวมทั้งมีการกาํกบัติดตามผลการดาํเนินงานของสถาบนัไปในทิศทางท่ี
ถูกตอ้ง 

เป้าหมาย 
1. ใชก้ระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์  ซ่ึงประกอบดว้ยการวางแผน การจดัองคก์าร   

การนาํ  และการควบคุม  การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  และการบริหารแบบมีส่วนรวมเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือประโยชนสู์งสุดของสถาบนัการพลศึกษา 

2. พฒันาภาวะผูน้าํผูบ้ริหารเพือ่ประโยชนใ์นการวางแผนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของ 
สถาบนั 

3. จดัระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั  เอ้ือต่อการเป็นสถาบนัอุดมศึกษา  ใหมี้ 
ศกัยภาพในการดาํเนินการคล่องตวั  โปร่งใส  ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล  และประเมินผล 
ไดร้วมทั้งเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทั้งในสถาบนั  ผูท้รงคุณวฒิุ  และชุมชน  เขา้มามีส่วนร่วมในการ 
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บริหารจดัการ  กระจายอาํนาจและปรับลดขั้นตอนในการบริหารงานใหก้ระชบัและรวดเร็ว 
4. นาํเทคโนโลยสีารสนเทศ  มาใชใ้นการบริหารจดัการภายในเพื่อความสะดวก  

รวดเร็ว  ทนัสมยั ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน  รวมทั้งเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของบุคลากร 

5. พฒันาระบบบริหารจดัการความเส่ียงในการบริหารวิทยาเขต 
6. สนบัสนุนการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการโดยใชร้ะบบการประกนัคุณภาพ 
7. เนน้หลกัการรวมบริการ  ประสานภารกิจเพือ่ใหเ้กิดความประหยดัและมี 

ประสิทธิภาพและการติดตามการกาํกบัติดตามการบริหาร 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบตรวจสอบรายการ 
2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์
ตวับ่งช้ีที ่7 การมรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
คาํอธิบายตัวบ่งช้ีที่ 7 : การบริหารสถาบนัการพลศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้ คือ 

จะตอ้งมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา สร้างความเขา้ใจกบัทีมงาน มีการใหค้วามรู้
กบันกัศึกษา สร้างวฒันธรรมการประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งทุกวิทยาเขตจะตอ้งผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชนอยา่งหลากหลายรูปแบบ 

เป้าหมาย 
1. มีการพฒันาและสร้างความเขา้ใจทีมงานการประกนัคุณภาพท่ีเป็นอาจารยแ์ละ 

บุคลากร 
2. มีการสร้างระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหมี้มาตรฐาน 
3. มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้การประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 
4. มีการสร้างวฒันธรรมการประเมินคุณภาพในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
5. ทุกวิทยาเขต ผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. เผยแพร่ขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนอยา่งหลายรูปแบบ 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบตรวจสอบรายการ 
2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์
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ตวับ่งช้ีที ่8 การมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
คาํอธิบายตัวบ่งช้ีที่ 8 : การบริหารสถาบนัการพลศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้ คือ 

จะต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีเจ้าหน้าท่ี ท่ีมี เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ความสามารถดูแลระบบ มีการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล มีการพฒันาเครือข่ายใหค้รอบคลุมทุกวิทยา
เขต มีขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนกัศึกษา และมีห้องเรียนและอุปกรณ์
รองรับต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย IT อยา่งทัว่ถึง 

เป้าหมาย 
1. มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นดูแลระบบและ update ขอ้มูลท่ีมี 

ประโยชนข์องสถาบนัและอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง 
2. มีการใชป้ระโยชนก์บัขอ้มูลในระบบสารสนเทศอยา่งมากและมีความสร้างสรรค ์
3. มีการพฒันาซอฟทแ์วร์ และมีศูนยเ์ครือข่ายของเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะ 

อินเตอร์เนตครอบคลุมในทุกสถาบนั และวิทยาเขต 
4. มีขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ีเป็นประโยชนต่์อของบุคลากรและนกัศึกษา เช่น การ 

จดัซ้ือขอ้มูลเก่ียวกบัวารสาร ตาํราอิเลคทรอนิคส์ งานวิจยั ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งน้ี
สามารถเขา้ถึงดว้ยระบบการสร้างรหสัผา่น 

5. มีระบบการจดัการเรียนรู้โดยใชร้ะบบ IT โดยมีสถานท่ีหอ้งเรียนและอุปกรณ์ 
รองรับอยา่งทัว่ถึง 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบตรวจสอบรายการ 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

5)  ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : หลกัสูตร 
ตวับ่งช้ีที ่9 การพฒันาหลกัสูตร 
คาํอธิบายตัวบ่งช้ีที่ 9 : สถาบนัการพลศึกษามีการจดัหลกัสูตรท่ีมีความหลากหลาย

ตามความต้องการของสังคม มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนัขา้มสาขาวิชา จดัหลกัสูตรท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาคุณภาพของบณัฑิต มีการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและ
ความตอ้งการของสงัคม 

เป้าหมาย 
1. จดัหลกัสูตรตามความตอ้งการของสงัคม 
2. ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรท่ีรวมศาสตร์หลายๆ ศาสตร์ (Multidisciplinary) โดยใช ้

ทรัพยากรร่วมกนั ขา้มสาขาวิชา คณะวิชา โดยปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 
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3. พฒันาหลกัสูตรใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคุณภาพบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
4. พฒันาหลกัสูตรให้มีความหลากหลายรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูเ้รียนและพฒันาสงัคม 
5. ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรให้มีลกัษณะสหวิทยาการ เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถนํา

ความรู้ไปประยกุตใ์ชท้ั้งดา้นวิชาการและประกอบอาชีพ 
6. จัดหลักสูตรท่ีภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา เพ่ือพฒันา

ศกัยภาพของสถาบนั 
7. พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน ตามความตอ้งการของสงัคม 
8. พฒันาหลกัสูตรความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งในและ 

ต่างประเทศ 
9. พฒันาหลกัสูตรนานาชาติ เพ่ือรองรับความเป็นระดบันานาชาติของสถาบนัการ 

พลศึกษา 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบตรวจสอบรายการ 
2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

6.3 การประเมนิด้านกระบวนการ 
1) ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : การดาํเนินงานตามพนัธกจิของสถาบัน 4 ด้าน คอื การจดัการเรียน 

การสอน การวจิยั การบริการวชิาการ การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกฬีาไทย 
ตวับ่งช้ีที ่10 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
คาํอธิบายตัวบ่งช้ีที่ 10 : สถาบนัการพลศึกษามีพนัธกิจในการจดัการเรียนการสอน

เพ่ือผลิตบณัฑิต ซ่ึงจะตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการจดัประสบการณ์
ตรงและการใชท้กัษะดา้นภาษาองักฤษและทกัษะคอมพิวเตอร์  มีการนาํเทคโนโลยีมาใช ้มีแหล่ง
สารสนเทศในการสืบคน้ มีสถาบนัวิชาการกีฬา มีห้องเรียนและวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ืออาํนวย มีการทาํ
วิจยัเพื่อนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน มีการประเมินการสอน และการวดัการประเมินผูเ้รียน
ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง 

เป้าหมาย 
1. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร 
2. มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใช ้
3. มีการเนน้การจดัประสบการณ์ตรง โดยดาํเนินการดา้นสหกิจศึกษา 
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4. มีกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ใหก้บันกัศึกษา 
5. มีกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา 
6. เนน้การฝึกทกัษะใหก้บันกัศึกษา 
7. จดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษา 
8. จดัตั้งสถาบนัวิชาการกีฬา (Sport Academy) 
9. จดัใหมี้หอ้งเรียน/อุปกรณ์ รวมทั้งส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 
10. ใหมี้การวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ดา้นการเรียนการสอน 
11. จดัระบบฐานขอ้มูลประเมินผลการสอน 
12. ปรับปรุงวิธีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัสภาพการจดัการเรียนรู้ 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบตรวจสอบรายการ 
2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์
ตวับ่งช้ีที ่11 ระบบการเพิม่ปริมาณนักศึกษา การลดการออกกลางคนั และกจิกรรม

การพฒันานักศึกษา 
คาํอธิบายตัวบ่งช้ีท่ี 11 : สถาบนัการพลศึกษามีระบบการเพิ่มปริมาณนกัศึกษา การลด

การออกกลางคนั และการพฒันาคุณภาพบณัฑิต โดยการจดัทาํแผนการเพ่ิมปริมาณของนกัศึกษา มี
วิธีการลดจาํนวนนกัศึกษา มีแผนการพฒันากิจกรรมนกัศึกษา มีการประเมินและนาํผลการประเมิน
ไปใชใ้นการปรุงปรุงพฒันา 

เป้าหมาย 
1. มีแผนการเพ่ิมปริมาณของนกัศึกษาใหไ้ดต้ามเป้าหมายของการประกาศรับสมคัร 

อยา่งเป็นขั้นตอน ชดัเจน สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
2. มีวิธีการลดจาํนวนนกัศึกษาท่ีออกกลางคนั อยา่งชดัเจน 
3. มีแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 
4. มีการประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
5. นาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบตรวจสอบรายการ 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์
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ตวับ่งช้ีที ่12 ระบบการวจิัยและพฒันา 
คําอธิบายตัวบ่งช้ีที่ 12 : สถาบนัการพลศึกษามีพนัธกิจในการทาํวิจยัและพฒันา 

เพ่ือให้เกิดองคค์วามรู้และการบูรณาการไปใชใ้นพนัธกิจอ่ืน มีระบบการสร้างแรงจูงใจในการทาํ
วิจยั มีการบริหารงานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเผยแพร่งานวิจยัทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
รวมทั้งการต่อยอดและการนาํผลการวิจยัมาใชอ้ยา่งจริงจงั 

เป้าหมาย 
1. มีวิจยัสร้างองคค์วามรู้และการบูรณาการครอบคลุมทุกพนัธกิจ 
2. มีการสร้างระบบการจูงใจในการทาํวจิยั 
3. มีโครงสร้างการบริหารงานวจิยัอยา่งเป็นรูปธรรม และมีการบริหารงานวิจยัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการเผยแพร่งานวิจยัใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 
5. มีการต่อยอดงานวิจยัและนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งจริงจงั 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบตรวจสอบรายการ 
2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์
ตวับ่งช้ีที ่13 การบริการวชิาการและทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
คาํอธิบายตัวบ่งช้ีที่ 13 : สถาบนัการพลศึกษามีพนัธกิจในการบริการวิชาการและทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรมไดแ้ก่ การบริการให้บริการวิชาการแก่วิชาการหลากหลายรูปแบบ มีความ
ร่วมมือทางวิชาการกบัองคก์รอ่ืน ร่วมมือกบัชุมชนเพ่ืออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การละเล่น
พ้ืนบา้นและกีฬาไทย และสร้างจิตสาํนึกใหน้กัศึกษาในอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชาติ 

เป้าหมาย 
1. มีการสนบัสนุนใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนในหลากหลายรูปแบบ 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัองคก์รอ่ืน 
3. มีความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมและการละเล่นพ้ืนบา้น และกีฬาไทย 
5. มีการสร้างกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาํนึกและ 

ตระหนกัในความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมของชาติ 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบตรวจสอบรายการ 
2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

2) ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : การพฒันาความเป็นเลศิด้านกฬีา 
ตวับ่งช้ีที ่14 ระบบการพฒันาความเป็นเลศิด้านกฬีา 
คาํอธิบายตวับ่งช้ีที ่14 : สถาบนัการพลศึกษามีการพฒันาความเป็นเลิศดา้นกีฬา โดยมี

ระบบการบริหารท่ีชดัเจน ใช้หลกัทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างมีระบบ มีการ
คดัเลือกทั้งนกักีฬาและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น มีการประเมินความกา้วหนา้ และมีการบูรณาการของ
ระบบการพฒันากีฬาความเป็นเลิศ มาเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
1. มีระบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจน 
2. มีการนาํหลกัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งมีระบบ 
3. มีระบบการคดัเลือกนกักีฬาและผูฝึ้กสอนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นอยา่งต่อเน่ือง 
4. มีการวิจยัทางดา้นการกีฬา การวดัและประเมินความกา้วหนา้ของนกักีฬา 
5. บูรณาการระบบการพฒันากีฬาความเป็นเลิศ มาเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนรู้ 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบตรวจสอบรายการ 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

6.4  การประเมนิด้านผลผลติ 
       1)   ส่ิงท่ีมุ่งประเมนิ : ประสิทธิภาพการผลติบัณฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่15 ร้อยละของนักศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาเมื่อเทยีบกบันักศึกษาระดบัช้ันปี
สุดท้าย 

คาํอธิบายตัวบ่งช้ีท่ี 15 สถาบนัการพลศึกษาไดผ้ลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี และมี
นกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2551-2552 เป็นปีการศึกษาแรก ซ่ึงสามารถนาํมาคิดเป็น
ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกบันกัศึกษาระดบัชั้นปีสุดทา้ย  

เป้าหมาย  
 นกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด ร้อยละ 100 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
แบบวิเคราะห์เอกสาร 
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 ตวับ่งช้ีที ่16 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักศึกษา 
คาํอธิบายตัวบ่งช้ีที่ 16 สถาบนัการพลศึกษาไดผ้ลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงมี

ผูส้าํเร็จการศึกษาและได ้ทาํการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาในชั้นปีสุดทา้ย โดย
นกัศึกษาและคณาจารย ์ในคุณลกัษณะ 3 ดา้น คือ ดา้นปัญญาและความสร้างสรรค ์(Intelligence 
and Creativity) ความสามารถในการปฏิบติั (Performance Ability) และดา้นจริยธรรม (Ethics) 

เป้าหมาย 
 ความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละนกัศึกษาต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา 
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์และนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 
2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 

2)  ส่ิงทีมุ่่งประเมนิ : การสร้างสรรค์องค์ความรู้และความเป็นเลศิทางวชิาการ 
ตวับ่งช้ีที ่17 การมงีานวจิยัหรือการสร้างสรรค์ความรู้ทางวชิาการ 
คาํอธิบายตวับ่งช้ีที ่17 สถาบนัการพลศึกษาไดมี้การผลิตการมีงานวจิยัหรือการ

สร้างสรรคค์วามรู้ทางวิชาการตามพนัธกิจของสถาบนั ซ่ึงผลงาน ประกอบดว้ย งานวิจยั ตาํรา 
หนงัสือ บทความทางวิชาการ ท่ีมีการเผยแพร่ผลงานทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

เป้าหมาย 
 คณาจารยมี์งานวิจยัและการสร้างสรรคค์วามรู้ทางวิชาการ ซ่ึงแยกตามวิทยาเขตๆ ละ 1 
เร่ืองอยา่งนอ้ยปีละ 17 เร่ือง 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
 แบบวิเคราะห์เอกสาร 

        6.5  การประเมนิด้านผลกระทบ 
       1)  ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : ประสิทธิภาพของนักศึกษาด้านทกัษะการกฬีา 

               ตวับ่งช้ีที ่18 ความเป็นเลศิของนักกฬีาระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
คาํอธิบายตวับ่งช้ีที ่18 สถาบนัการพลศึกษาไดมี้การคดัเลือกนกักีฬาซ่ึงเป็นนกัศึกษา 

ในหลากหลายชนิดกีฬา ท่ีมีการฝึกซอ้มอยา่งต่อเน่ือง ตามการดาํเนินงานของศูนยกี์ฬาเพ่ือความเป็น
เลิศในสถาบนั และส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการคดัเลือกและแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติอย่าง
ต่อเน่ือง 

เป้าหมาย 
 ร้อยละของนกัศึกษาในศูนยกี์ฬาเพ่ือความเป็นเลิศ สถาบนัการพลศึกษา ท่ีเขา้ร่วมการ
แข่งขนัและไดรั้บเหรียญรางวลัจากการแข่งขนักีฬาระดบัชาติและนานาชาติ 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

2)  ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : ความคดิเห็นของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อการ
เปลีย่นแปลงของสถาบันการพลศึกษา 

ตวับ่งช้ีที ่19 ความคดิเห็นของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองทีมี่ต่อการ
เปลีย่นแปลงของสถาบันการพลศึกษา 

คาํอธิบายตวับ่งช้ีที ่19 คณาจารย ์และนกัศึกษา มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการจดั 
การศึกษาให้มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีกาํหนดโดยปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนการ
ดําเนินงาน ของสถาบัน ในส่วนผู ้ปกครองของนักศึกษามีความสําคัญในการมองเห็นการ
เปล่ียนแปลงและการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการพลศึกษา ดงันั้น คณาจารย ์
นกัศึกษา และผูป้กครอง จึงไดมี้โอกาสรับรู้การเปล่ียนแปลงและมีความคิดเห็นต่อสถาบนัการพลศึกษา 

เป้าหมาย 
  คณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครองของนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการ      
สถาบนัการพลศึกษาในดา้นการจดัการเรียนการสอน การวิจยัและสร้างสรรคง์านวิชาการ                                                          
การบริการวิชาการและการกีฬา และการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและ
กีฬาไทย 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมิน/แหล่งข้อมูล 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย ์ท่ีมีต่อภาวการณ์เปล่ียนแปลงดา้น 

ประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษา ท่ีมีต่อภาวการณ์เปล่ียนแปลงดา้น 

ประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูป้กครองนกัศึกษา ท่ีมีต่อภาวการณ์เปล่ียนแปลง 

ดา้นประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา 
4. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 

 

7. ข้อตกลงของการประเมิน 
 การประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
เชิงระบบและรวมพลงั ในคร้ังน้ี อาศยัแนวทางประประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ตามทศันะของ
วิโรจน์  สารรัตนะ (2551, 2553) ท่ีมีจุดมุ่งหมายคือ การไดม้าซ่ึงสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารหรือผูมี้
อาํนาจการตดัสินใจและตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดจากผลการประเมิน มีการ
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รวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หลายกลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจการตดัสินใจ 
ไดแ้ก่ อธิการบดี และรองอธิการบดีประจาํวิทยาเขต กลุ่มคณาจารย ์กลุ่มนกัศึกษา และกลุ่มผูป้กครอง 
รวมทั้งการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทุกแหล่ง กระบวนการรวบรวมขอ้มูลใชท้ั้งวิธีการเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลหลากหลาย ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาทั้งหมดไดก้าํหนด
ตามส่ิงท่ีมุ่งประเมิน และตวับ่งช้ี ประกอบดว้ย 1) ดา้นบริบท 1 ตวับ่งช้ี 2) ดา้นปัจจยันาํเขา้ 8 ตวับ่งช้ี 
3) ดา้นกระบวนการ 5 ตวับ่งช้ี 4) ดา้นผลผลิต 3 ตวับ่งช้ี และ 5) ดา้นผลกระทบ 2 ตวับ่งช้ี ทั้งน้ี
กระบวนการประเมินมีการทบทวนเอกสาร ซ่ึงเป็นท่ีมาของการกาํหนดตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดว้ย
เหตุน้ีผูวิ้จยัจึงคาดหมายว่า ผลการประเมินคร้ังน้ีจะมีความตรงสูง และผลการประเมินตามตวับ่งช้ี
ทั้งหมดท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลเส้นฐาน (baseline data) ท่ีสําคญั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการพล
ศึกษา ในการจะดาํเนินการต่อการประกนัคุณภาพภายใน และในเชิงการบริหารของผูบ้ริหารต่อการนาํ
สารสนเทศท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้นการตดัสินใจและตดัสินคุณค่าต่อการพฒันาสถาบนัต่อไป 

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการดาํเนินการประเมินคร้ังน้ี มีปัญหาการประเมินไม่เป็นไปตามแผนท่ี
กาํหนดไว ้ทาํให้เกิดขอ้จาํกดัในการประเมิน และมีผลกระทบต่อผลการประเมินดว้ย ทั้งในกรณีผล
การประเมินไดผ้ลว่า อยู่ในระดบัดี หรือดีมาก  ดงันั้นเพ่ือให้เขา้ใจตรงกนัจึงตอ้งทาํความเขา้ใจเร่ือง 
ขอ้ตกลงในกระบวนการวิจยั ดงัน้ี 

7.1 ผลการประเมินตามตวับ่งช้ีท่ี 1 -14 ไดย้ดึตามวิธีการตรวจสอบรายการตามเป้าหมายท่ี 
กาํหนดของแต่ละตวับ่งช้ี โดยอาศยัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในการดาํเนินการจากหลกัฐานเอกสาร ร่องรอย 
หรือรูปภาพ ส่วนขอ้มูลอ่ืนไดแ้ก่ ผลการสัมภาษณ์ การสอบถามแบบปลายเปิด การสอบถามแบบ
ปลายปิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จะเป็นขอ้มูลประกอบการประเมินและเป็นสารสนเทศในเชิง
คุณภาพ ส่วนตวับ่งช้ี 15, 17 และ 18 อาศยัขอ้มูลท่ีเกิดจากการดาํเนินการจริง และตวับ่งช้ีท่ี 16 และ 19 
อาศยัขอ้มูลจากระดบัความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

7.2 การรวบรวมขอ้มูลในเชิงเอกสารและหลกัฐานท่ีเป็นร่องรอยอนัเกิดจากการดาํเนินการ ได ้
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลในส่วนกลาง เช่น จากกองนโยบายและแผน กองส่งเสริม
วิชาการ กองกิจการนกัศึกษาและกิจการพิเศษ รวมทั้งเอกสารท่ีมีการเผยแพร่ เช่น วารสารวิชาการ
สถาบนัการพลศึกษา รายงานประจาํปี เอกสารสรุปรายงานการประชุมผูบ้ริหาร เอกสารรายงานการ
ประชุมสภาสถาบนัการพลศึกษา เอกสารรายงานการประชุมสภาวิชาการ รายงานการประเมินภายใน
ของแต่ละวิทยาเขต รายงานการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซน์ของ
สถาบนั เป็นตน้ ซ่ึงทาํให้ทราบผลของการดาํเนินการตามเป้าหมายซ่ึงปรากฏว่ามีหรือไม่มี ดงันั้น 
ขอ้มูลท่ีไดอ้าจจะไม่ครอบคลุมในทุกประเด็นเพราะบางอย่างขอ้มูลอาจจะปรากฏในระดบัวิทยาเขต 
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แต่อยา่งไรกต็าม ขอ้มูลท่ีนาํมาซ่ึงประกอบเป็นหลกัฐานการประเมินนั้นถือว่าเป็นตวัแทนของขอ้มูลท่ี
พอจะอนุมานไดว้่ามีความตรงและความน่าเช่ือถือได ้ นอกจากนั้น ความสอดคลอ้งตรงกนัระหว่าง
ขอ้มูลสารสนเทศหลายแหล่ง จะเป็นส่วนช่วยเสริมซ่ึงกนัและกนั ทาํให้ไดห้ลกัฐานชัดเจนและ
สมบูรณ์มากข้ึน 

7.3 ความเป็นตวัแทนท่ีดีของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากการประเมินคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งหลาย 
กลุ่ม วิธีการประเมินท่ีใชแ้บบสอบถาม ผูว้ิจยัจะขอความร่วมมือกบัอาจารยใ์นพ้ืนท่ีตวัอยา่งทั้งโดยการ
ใช้หนังสือขอเก็บรวบรวมขอ้มูล และการใช้ความสนิทสนมคุน้เคยส่วนตวัในการช่วยต่อการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงในส่วนขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มผูป้กครองจะอาศยัให้กบันักศึกษาช่วยในการนาํไปให้
ผูป้กครองแลว้นาํกลบัส่งคืน การไดรั้บเคร่ืองมือตอบกลบัมาจึงไม่ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนด ดงัน้ี (1) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบัวิทยาเขต กาํหนดขนาด 8 คน ไดรั้บกลบั 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (2) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคณาจารย ์กาํหนดขนาด 200 คน ไดรั้บกลบัคืน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 86 (3)กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา กาํหนดขนาด 240 คน ไดรั้บกลบัคืน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 และ (4) กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้กครอง กาํหนดขนาด 240 คน ไดรั้บกลบัคืน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 

7.4 ความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามแต่ละคนอาจมีระดบัความ 
คิดเห็นตามการประมาณค่าท่ีแตกต่างกนัได ้ธรรมชาติของการรวบรวมขอ้มูลจากการตอบมกัจะไดรั้บ
คาํวิพากษ์ว่า “ดีหรือมาก”ของผูต้อบคนหน่ึงอาจมีระดบัต่างจาก “ดีหรือมาก” ของผูต้อบคนอ่ืน 
(Mehrens and Lenmann, 1984) และอาจจะทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัในดา้นความตรงของขอ้มูลได ้อยา่งไรก็
ตามการรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามน้ีเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในกรณีท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ 
และก็มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นภาพรวม เช่น การหาค่าเฉล่ีย เพราะช่วยให้ความคลาดเคล่ือนหรือ
ข้อจาํกัดท่ีเกิดจากระดับความคิดเห็นแตกต่างกันหักกลบลบทอนกันได้ ตามหลักการวัดและ
ประเมินผล (Allen and Yen, 1978 : Keeves, 1988) 
 โดยสรุป นอกเหนือจากขอ้จาํกดัท่ีสาํคญัท่ีนาํเสนอขา้งตน้แลว้ การประเมินการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ยงัอาจมี
ขอ้จาํกดัอ่ืนๆ อีก ภายใตข้อ้จาํกดัดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัไดพิ้จารณาหลกัฐานร่องรอยจากขอ้มูลทุกแหล่งท่ี
รวบรวมมาตามตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินรวมทั้งการวิพากษเ์พื่อตรวจสอบยืนยนัผลการประเมิน
จากนั้นสรุปเป็นผลการประเมินและขอ้สังเกตการประเมินซ่ึงนาํไปสู่การเป็นทางเลือกของสารสนเทศ
ในการตดัสินใจและตดัสินคุณค่าต่อไป 
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8. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลซ่ึงเร่ิมตน้จากตวัผูวิ้จยัเป็นอนัดบัแรกท่ีเสมือนเป็นเคร่ืองมือวิจยัช้ิน 

สาํคญัในการจะไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น รวมไปถึงคุณค่าของผูใ้หข้อ้มูลหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการ
จดัการศึกษาทั้งส่ิงท่ีปรากฏชดัและส่ิงท่ีแฝงเร้นภายใน โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
ถือเป็นมาตรฐานความถูกตอ้ง (accuracy standards) ของการประเมินอีกดา้นหน่ึง การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดข้อความร่วมมือกบัผูใ้ห้ขอ้มูลผ่านทางระบบหนงัสือราชการขอความ
ร่วมมือการให้ขอ้มูลการวิจยัซ่ึงโครงสร้างการบริหารของทุกวิทยาเขตมีสายงานรับผิดชอบและ
สนบัสนุนการให้ขอ้มูลทางการวิจยัโดยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดจ้ากหลากหลายแหล่งทั้งบุคคล 
เอกสาร และร่องรอยขอ้มูล ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งและแหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 
  6.1 ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ อธิการบดี และรองอธิการบดีประจาํวิทยาเขต มี
วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
  6.1.1  อธิการบดี และอดีตอธิการบดี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเผชิญหนา้ 
  6.1.2  รองอธิการบดี ประจาํวิทยาเขต แจกแบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิดดว้ย
ตนเอง 
  6.2  คณาจารย ์หัวหนา้งานประกนัคุณภาพ นกัศึกษา และผูป้กครอง มีวิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการขอความร่วมมือกบัฝ่ายงานวิจยัของวิทยาเขตเป็นคณะทาํงานในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
และจดัส่งขอ้มูลกลบัคืนทางไปรษณีย ์รวมทั้งบางแหล่งขอ้มูลผูว้ิจยัไปรับขอ้มูลดว้ยตนเอง 
  6.3  แหล่งขอ้มูลในเชิงเอกสาร อาทิ คาํสั่ง ประกาศ บนัทึกขอ้ความ รูปภาพ รายงานบนัทึก
ความร่วมมือทางวิชาการ รายงานการประเมินภายใน รายงานการประเมินภายนอก รวมทั้งขอ้มูลท่ีมี
การเผยแพร่ทาง www. ipe.ac.th เป็นตน้                                 
               ดงันั้น การเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ตวับ่งช้ี เคร่ืองมือ/เทคนิควิธี 
และกลุ่มตวัอยา่ง/แหล่งขอ้มูล แสดงดงัตารางท่ี 11 ดงัน้ี 
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ตารางที ่11 แสดงการประเมินเชิงระบบ ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ตวับ่งช้ี เคร่ืองมือ กลุ่มตวัอยา่งและ 
  แหล่งขอ้มูล ของการประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา  
 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั 
 

การประเมิน
เชิงระบบ 

ส่ิงทีมุ่่งประเมิน ตวับ่งช้ี เคร่ืองมอื/เทคนิควิธี 
กลุ่มตวัอย่าง/
แหล่งข้อมูล 

การประเมิน
บริบท 

ปรัชญา วิสยัทศัน ์
พนัธกิจ เป้าหมาย 
และแผนการ
ดาํเนินงาน 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 1. แบบตรวจสอบรายการ 
2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก

สาํหรับผูบ้ริหาร 
3. แบบสอบถามชนิด

ปลายเปิดสาํหรับ
ผูบ้ริหาร 

4. แบบสอบถามความ
คิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

1. หวัหนา้ฝ่ายประกนั
คุณภาพแต่ละวิทยา
เขต 

2. ผูบ้ริหาร 
3. คณาจารย ์

การประเมิน
ปัจจยันาํเขา้ 

นกัศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 2 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร 
2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก

สาํหรับผูบ้ริหาร 

1. เอกสารรายงาน
จาํนวนนกัศึกษา 

2. ผูบ้ริหาร 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 แบบวิเคราะห์เอกสาร เอกสารรายงานจาํนวน

คณาจารย ์
คณาจารย ์ ตวับ่งช้ีท่ี 4 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร 

2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก
สาํหรับผูบ้ริหาร 

3. แบบตรวจสอบรายการ 
4. แบบสอบถามความ

คิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

1. เอกสารรายงาน
ดา้นบุคคลและ
การศึกษาต่อ 

2. ผูบ้ริหาร 
3. หวัหนา้ฝ่ายประกนั

คุณภาพแต่ละวิทยา
เขต 

4. คณาจารย ์
แผนงานและ
งบประมาณ 

ตวับ่งช้ีท่ี 5 1.  แบบวิเคราะห์เอกสาร 
2. แบบตรวจสอบรายการ 
2. แบบสอบถามความ

คิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

1. เอกสารรายงาน
ดา้นแผนและ
งบประมาณ 

2. หวัหนา้ฝ่ายประกนั
คุณภาพแต่ละวิทยา
เขต 

3. คณาจารย ์
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ตารางที ่11 แสดง การประเมินเชิงระบบ ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ตวับ่งช้ี เคร่ืองมือ กลุ่มตวัอยา่งและ  
แหล่งขอ้มูล ของการประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา  
ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (ต่อ) 

 

การประเมิน
เชิงระบบ 

ส่ิงทีมุ่่งประเมิน ตวับ่งช้ี เคร่ืองมอื/เทคนิควิธี 
กลุ่มตวัอย่าง/
แหล่งข้อมูล 

การประเมิน
ปัจจยันาํเขา้ 
(ต่อ) 

การบริหารจดัการ ตวับ่งช้ีท่ี 6 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก
สาํหรับผูบ้ริหาร 

3. แบบตรวจสอบรายการ 

1. คณาจารย ์
2. ผูบ้ริหาร 
3. หวัหนา้ฝ่าย

ประกนัคุณภาพ
แต่ละวิทยาเขต 

ตวับ่งช้ีท่ี 7 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก
สาํหรับผูบ้ริหาร 

3. แบบตรวจสอบรายการ 

1. คณาจารย ์
2. ผูบ้ริหาร 
3. หวัหนา้ฝ่าย

ประกนัคุณภาพ
แต่ละวิทยาเขต 

ตวับ่งช้ีท่ี 8 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

2. แบบตรวจสอบรายการ 

1. คณาจารย ์
2. หวัหนา้ฝ่าย

ประกนัคุณภาพ
แต่ละวิทยาเขต 

หลกัสูตร ตวับ่งช้ีท่ี 9 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก
สาํหรับผูบ้ริหาร 

3. แบบตรวจสอบรายการ 

1. คณาจารย ์
2. ผูบ้ริหาร 
3. หวัหนา้ฝ่าย

ประกนัคุณภาพ
แต่ละวิทยาเขต 

การประเมิน
กระบวนการ  

การดาํเนินงานตาม
พนัธกิจของสถาบนั 
4 ดา้น คือ การจดั 
การเรียนการสอน 
การวิจยั การบริการ
วิชาการ การทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม 
การละเล่นพื้นบา้น
และกีฬาไทย 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

2. แบบตรวจสอบรายการ 

1. คณาจารย ์
2. หวัหนา้ฝ่าย

ประกนัคุณภาพ
แต่ละวิทยาเขต 
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ตารางที ่11 แสดง การประเมินเชิงระบบ ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ตวับ่งช้ี เคร่ืองมือ กลุ่มตวัอยา่งและ  
แหล่งขอ้มูล ของการประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา  
ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (ต่อ) 

 

การประเมิน
เชิงระบบ 

ส่ิงทีมุ่่งประเมิน ตวับ่งช้ี เคร่ืองมือ/เทคนิควิธี 
กลุ่มตวัอย่าง/
แหล่งข้อมูล 

การประเมิน
กระบวนการ 
(ต่อ) 

การดาํเนินงานตาม
พนัธกิจของสถาบนั 
4 ดา้น คือ การจดั 
การเรียนการสอน 
การวิจยั การบริการ
วิชาการ การทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม 
การละเล่นพื้นบา้น
และกีฬาไทย (ต่อ) 

ตวับ่งช้ีท่ี 11 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก
สาํหรับผูบ้ริหาร 

3. แบบตรวจสอบรายการ 

1. คณาจารย ์
2. ผูบ้ริหาร 
3. หวัหนา้ฝ่าย

ประกนัคุณภาพ
แต่ละวิทยาเขต 

ตวับ่งช้ีท่ี 12 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก
สาํหรับผูบ้ริหาร 

3. แบบตรวจสอบรายการ 

1. คณาจารย ์
2. ผูบ้ริหาร 
3. หวัหนา้ฝ่าย

ประกนัคุณภาพ
แต่ละวิทยาเขต 

ตวับ่งช้ีท่ี 13 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก
สาํหรับผูบ้ริหาร 

3. แบบตรวจสอบรายการ 

1. คณาจารย ์
2. ผูบ้ริหาร 
3. หวัหนา้ฝ่าย

ประกนัคุณภาพ
แต่ละวิทยาเขต 

 

การพฒันาความเป็น
เลิศดา้นกีฬา 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 14 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์

2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก
สาํหรับผูบ้ริหาร 

3. แบบตรวจสอบรายการ 

1. คณาจารย ์
2. ผูบ้ริหาร 
3. หวัหนา้ฝ่าย

ประกนัคุณภาพ
แต่ละวิทยาเขต 

การประเมิน 
ผลผลิต 

ประสิทธิภาพการ
ผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งช้ีท่ี 15 แบบวิเคราะห์เอกสาร เอกสารรายงาน
ผูส้าํเร็จการศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี 16 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็นสาํหรับ
คณาจารย ์และนกัศึกษา
ชั้นปีสุดทา้ย 

2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก
สาํหรับผูบ้ริหาร 

1. คณาจารย ์
2. นกัศึกษา 
3. ผูบ้ริหาร 
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ตารางที ่11 แสดง การประเมินเชิงระบบ ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ตวับ่งช้ี เคร่ืองมือ กลุ่มตวัอยา่งและ  
แหล่งขอ้มูล ของการประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา  
ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (ต่อ) 

 

การประเมนิ
เชิงระบบ 

ส่ิงทีมุ่่งประเมนิ ตวับ่งช้ี เคร่ืองมอื/เทคนิควิธี 
กลุ่มตวัอย่าง/
แหล่งข้อมูล 

การประเมิน 
ผลผลิต (ต่อ) 

ประสิทธิภาพการ
ผลิตบณัฑิต (ต่อ) 

ตวับ่งช้ีท่ี 17 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร 
2. แบบสอบถามความ

คิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะ
ผลงานในแต่ละประเภท
ของอาจารย ์

1. เอกสารรายงาน
งานวิจยัและงาน
สร้างสรรคท์าง
วิชาการ 

2. คณาจารย ์

การประเมิน 
ผลกระทบ 

ประสิทธิภาพของ
นกัศึกษาดา้นทกัษะ
การกีฬา 

ตวับ่งช้ีท่ี 18 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร 
2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก

สาํหรับผูบ้ริหาร 

1. เอกสารรายงาน
รางวลัชนะเลิศการ
แข่งขนัระดบัชาติ
และนานาชาติ 

2. ผูบ้ริหาร 
ความคิดเห็นของ
คณาจารย ์นกัศึกษา 
และผูป้กครอง 
ท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
สถาบนั 
การพลศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี 19 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของคณาจารย ์นกัศึกษา 
และผูป้กครอง ท่ีมีต่อ
ภาวการณ์เปล่ียนแปลงดา้น
ประสิทธิภาพการบริหาร
และการจดัการศึกษาของ
สถาบนัการพลศึกษา 

1. คณาจารย ์
2. นกัศึกษา 
3. ผูป้กครอง 

วิพากษผ์ลการประเมินและตรวจสอบ
ยนืยนั 

ตวับ่งช้ี 1-19 การสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัร่วมในฐานะผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียตาม
หลกัการรวมพลงั 

 
เน่ืองจากเคร่ืองมือ/เทคนิควิธีท่ีใชใ้นการวิจยัมีจาํนวนหลากหลายชนิด เพ่ือให้เกิดความชดัเจน

ในเคร่ืองมือ/เทคนิควิธี แต่ละชนิดไดน้าํไปใชเ้พ่ือใหไ้ดข้อ้มูลประกอบการประเมินในแต่ละดา้น ตาม
ตารางท่ี 12 
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ตารางที ่12  แสดงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยักบัการประเมินในการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั 
 

เคร่ืองมอื 
การประเมนิเชิงระบบและรวมพลงั 

บริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ ผลกระทบ 
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สาํหรับผูบ้ริหาร      

2. แบบตรวจสอบรายการ สาํหรับหวัหนา้
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

     

3. แบบวิเคราะห์เอกสาร สาํหรับผูว้ิจยั      
4. แบบสอบถามความคิดเห็น 

แบบปลายเปิด สาํหรับผูบ้ริหาร 
     

5. แบบสอบถามความคิดเห็นประมาณค่า 
5 ระดบั สาํหรับคณาจารย ์

     

6. แบบสอบถามความคิดเห็นประมาณค่า 
5 ระดบั สาํหรับนกัศึกษา 

     

7. แบบสอบถามความคิดเห็นประมาณคา่ 
5 ระดบั สาํหรับคณาจารย ์

     

8. แบบสอบถามความคิดเห็นประมาณคา่ 
5 ระดบั สาํหรับนกัศึกษา 

     

9. แบบสอบถามความคิดเห็นประมาณคา่ 
5 ระดบั สาํหรับผูป้กครอง 

     

10.  การสนทนากลุ่ม      
 

9. การวเิคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
9.1  การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการรวบรวมมาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิง 

คุณภาพ ดงัน้ี 
9.1.1 ขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก แบบตรวจสอบรายการแบบ

วิเคราะห์เอกสาร และแบบสอบถามชนิดประเมินค่า ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพื้นฐานโดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

9.1.2 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และขอ้มูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิด ดว้ยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) 

9.2   การแปลผลขอ้มูล เน่ืองจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบตรวจสอบรายการ ไดมี้ 
การแปลผลจากการดาํเนินการตามหลกัฐานเอกสารอา้งอิงท่ีอธิบายดว้ยขอ้มูลเชิงคุณภาพ ส่วนการ 
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สัมภาษณ์เชิงลึกและการสอบถามแบบปลายเปิดก็แปลความจากการอธิบายดว้ยขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
เช่นเดียวกนั สาํหรับการแปลผลจากแบบสอบถามจากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทั้งในแบบสอบถาม
สาํหรับคณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครอง ใชเ้กณฑด์งัน้ี (Fitzpatrick, Sander, & Worthen, 2004)) 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50  การแปลความหมาย นอ้ยท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 การแปลความหมาย นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 การแปลความหมาย ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 การแปลความหมาย มาก 
คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 การแปลความหมาย มากท่ีสุด 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตาม 

แนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั มีจุดประสงคเ์พ่ือประเมินการจดัการศึกษาอุดมศึกษา ของ
สถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัของ
องคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลลพัธ์ และดา้นผลกระทบ 
โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงประเมิน (evaluation research) ท่ีมีแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวม
พลงั (systematic and collaboration evaluation) ตามทศันะของวิโรจน์  สารรัตนะ (2551, 2553) ซ่ึงผูวิ้จยั
ไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยยึดตามส่ิงท่ีมุ่งประเมิน        
ตวับ่งช้ี เป้าหมาย และเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นบริบท  
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยันาํเขา้ 
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกระบวนการ 
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผลผลิต 
5. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผลกระทบ 
6. ผลการวิพากษผ์ลการประเมิน และการตรวจสอบยนืยนั 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านบริบท 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินดา้นบริบทโดยยดึตามส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ตวับ่งช้ี เป้าหมาย และ 

เกณฑก์ารประเมิน มีเคร่ืองมือ ประกอบดว้ย แบบตรวจสอบรายการ แบบสมัภาษณ์สาํหรับผูบ้ริหาร 
แบบสอบถามชนิดปลายเปิดสาํหรับผูบ้ริหาร และแบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับคณาจารย ์ ซ่ึง
การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จึงประกอบดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 1.1  ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน 
มีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือ 

ตวับ่งช้ีที ่1 กระบวนการพฒันาแผน  
1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบรายการ 

มีการดาํเนินการตามเป้าหมายครบทั้ง 6 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) แผนยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายสภาสถาบนัการพลศึกษา โดยมี 

ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั มีแผนท่ีเช่ือมโยงกบั 
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ปรัชญา หรือปณิธานและพระราชบญัญติัของสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพฒันาการศึกษา
อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551 -2554) 

(2) การถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ระดบัสถาบนัสู่หน่วยงานภายใน และ 
วิทยาเขต 

(3) กระบวนการแปลงแผนยทุธศาสตร์เป็นแผนปฏิบติัการประจาํปี ครบ 4 
พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย 

(4) ตวับ่งช้ีของแผนยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัการประจาํปี และค่า 
เป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

(5) การดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี ครบ 4 พนัธกิจ 
(6) การประเมิน กาํกบัและติดตามการดาํเนินงานและรายงานผลต่อ 

ผูบ้ริหารและสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณา พร้อมนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะมา
ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์และแผนประจาํปี 

2) หลกัฐาน/ร่องรอย/เอกสารอ้างองิ ประกอบการตรวจสอบรายการ 
(1) สถาบนัการพลศึกษามีโครงสร้างท่ีเป็นหน่วยงานกองนโยบายและ

แผนและมีหน่วยงานภายในคือ กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีหนา้ท่ีศึกษา  
(1.1) วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก  และขอ้มูล

พ้ืนฐานของสถาบนั  เพือ่เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย  แผนยทุธศาสตร์  และแผนพฒันา
ของสถาบนั  

(1.2) ศึกษานโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผน่ดิน
ของรัฐบาลซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                        
แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ยทุธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  และแผนอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถาบนั เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย  แผนยทุธศาสตร์ และแผนพฒันาของ
สถาบนั นาํไปสู่ความเช่ือมโยงของแผนปฏิบติัราชการ  และการวางแผนงบประมาณ  

(1.3) จดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
และแผนอ่ืนๆของสถาบนั  

(1.4) การแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั  โดยการถ่ายทอดนโยบาย
ไปสู่ส่วนกลาง  วิทยาเขต  และโรงเรียนกีฬา 
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(1.5) ประสานและดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบนั  เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการพฒันาระบบบริหารราชการสอดคลอ้งกนั
นาํไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(1.6) ทบทวนแผนยทุธศาสตร์  แผนพฒันาการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ  และแผนอ่ืนๆ  ของสถาบนั 

(1.7) ปฏิบติังานร่วมกบั  หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) สถาบนัการพลศึกษามีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของสถาบนัเป็นคร้ัง
แรก โดยเรียกว่า ยุทธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา (พ.ศ.2550-2555) กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา โดยการจดัทาํยุทธศาสตร์นั้น ไดร้ะดมความคิดจากผูท้รงคุณวุฒิ นักการศึกษา ผูใ้ช้บริการ 
คณาจารย ์พร้อมกบัได้วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) เพ่ือนาํไปกาํหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั จึงไดเ้กิดยทุธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 
ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษา ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร ยุทธศาสตร์การพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์การวิจยั 
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ทั้งน้ียทุธศาสตร์นั้นมีความเช่ือมโยงกบัพระราชบญัญติัของ
สถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 
2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพฒันาการศึกษาอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551 -2554) 

(3) ในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ไดมี้การจดัทาํคาํสั่งสถาบนัการพลศึกษา  
ท่ี 443/2549 เร่ือง แต่งตั้งคณะทาํงานจดัทาํร่างแผนกลยทุธ์เพ่ือพฒันาสถาบนัการพลศึกษา 

(4) มีการถ่ายทอดระดับสถาบันสู่ระดับปฏิบัติ ด้วยการจัดทําคู่มือ
ปฏิบติังาน และแผนการจดัการความรู้ในแต่ละปีงบประมาณของแต่ละวิทยาเขต ครบทั้ง 4 พนัธกิจ 
อาทิ โครงการพฒันาคุณภาพการวิจยัและพฒันาความรู้ดา้นวิชาการ (วิทยาเขตชลบุรี) การจดัการ
ความรู้การพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่องค์การเรียนรู้ (ทุกวิทยาเขต) การพฒันาคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั (วิทยาเขตศรีสะเกษ) การพฒันาระบบงานประกนั
คุณภาพการศึกษาและวิธีการดาํเนินการวิจัยท่ีสร้างสรรค์ (วิทยาเขตสมุทรสาคร) การจัดทาํ
แผนพฒันาการบริหารงานปีการศึกษา 2553 ตามการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 
(จดัทาํร่วมกนัทุกวิทยาเขต โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นเจา้ภาพ) เป็นตน้ 
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(5) มีการจดัทาํคู่มือมาตรฐาน ปีการศึกษา 2551 เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนด ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังานตามแผนการปฏิบติังานประจาํปีทั้ง 4 พนัธกิจ 

(6) มีคาํสั่งสถาบนัการพลศึกษา เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํ
รายงานผลการดาํเนินงานของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2553 และมีการจดัทาํ
รายงานประจาํปีทุกปี เพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมผูบ้ริหารและเสนอต่อสภาสถาบนัการพลศึกษาเพ่ือ
พิจารณา พร้อมนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์และ
แผนประจาํปี 

3) ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ ส่ิงที่มุ่งประเมนิเกีย่วกบัปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ  
เป้าหมาย และแผนการดําเนินงาน โดยผู้บริหาร (อธิการบดสีถาบันการพลศึกษา นายสมพงษ์  ชาตะวถิ)ี 
และอดตีรักษาการอธิการบดสีถาบันการพลศึกษา (นายทนิกร  นําบุญจิตต์) 
 
 
               
 
 
 
 
 
  ภาพที ่17 การสมัภาษณ์เชิงลึก อธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา 
 
   ในการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร คือ อธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา               
(นายสมพงษ ์ ชาตะวิถี) ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งนบัตั้งแต่การเป็นสถาบนัการพลศึกษาตามพระราชบญัญติั 
การพลศึกษา พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนัในวาระท่ี 2 ของการดาํรงตาํแหน่ง ผลของการสมัภาษณ์ท่ี 
เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด เป้าหมาย นโยบาย รวมทั้งช่ือของสถาบนัการพลศึกษา ไดส้อดคลอ้ง 
และสะทอ้นถึงการเป็นอุดมศึกษาท่ีสนองความตอ้งการของสงัคมและเป็นทางเลือกกบัสงัคม ดงัน้ี
                 “เรามองภารกิจเป็นหลกั ซ่ึงกาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติการพลศึกษา      
พ.ศ. 2548 มาตรา 7 ได้แก่  การผลิตและบุคลากรทางการศึกษา การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น การประชาสัมพันธ์กีฬา ผู้
ฝึกสอนกีฬา นอกจากน้ันมีการทาํการสอน การทาํวิจัย ให้บริการวิชาการ ให้บริการชุมชน มีการใช้
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และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กับท้องถ่ิน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาํหรับ
คนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกีฬา
ไทย ดังน้ันหลักสูตรท้ังหมดจึงเก่ียวข้องกับพลศึกษากีฬา นอกจากน้ันส่ิงท่ีเราผลิตยังมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพราะเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภท ค(2) น่ันคือเราผลิต
บัณฑิตเฉพาะทางท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาโดยตรง ผ่านท้ัง 3 คณะ ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ผลิตเก่ียวกับครู  
พลศึกษา สุขศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเก่ียวกับการนาํวิทยาศาสตร์ทางด้านการ
กีฬามาศึกษา คณะศิลปะศาสตร์กเ็ก่ียวข้องกับส่ือสารการกีฬา ดังน้ันจึงเป็นส่ิงท่ีเฉพาะทางท่ีกาํหนด
ไว้ในพระราชบัญญติัการพลศึกษา   

    เราได้กาํหนดยทุธศาสตร์ 8 ยทุธศาสตร์เก่ียวข้องกับพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา มีวิจัยเข้ามาเก่ียวข้อง มีการพัฒนาคน การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ส่ิงเหล่านี้ได้ไป
เก่ียวข้องกบัแผนพัฒนากีฬาชาติ ซ่ึงมีต้ังแต่ขัน้พืน้ฐานคือการออกกาํลังกายเพ่ือสุขภาพ กีฬาพืน้ฐาน 
รวมท้ังการทาํให้คนมีสุขภาพดี พลานามยัดี จนไปถึงการแข่งขัน ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพ 
ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการบริหารและจัดการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ท้ังหมดไป
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา 

 สาํหรับนโยบายของสถาบันท่ีออกมาจะต้องสอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบญัญติั 
การพลศึกษา แผนพัฒนากีฬาชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิรับ
อุดมศึกษาท่ีสถาบันต้องทาํความชัดเจน ถูกต้องซ่ึงจะเป็นการยกระดับการผลิตบัณฑิต และการจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพคุณภาพ ได้รับการยอมรับ และสนองตามความต้องการ
ของสังคม 

  แน่นอนว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือแม้แต่ พ.ร.บ.ของสถาบันการพลศึกษาอาจ 
ต้องมีการเปล่ียนแปลงไปได้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม  ท้ังสังคมไทย และสังคมโลกท่ี
เปล่ียนแปลงไป เราต้องปรับให้ทันสอดคล้องกับกระแสต่อการเปิดเสรีทางการศึกษา ซ่ึงประชาคม
อาเซียน ได้เน้นการขับเคล่ือน เก่ียวกับ การจัดการศึกษาแบบเช่ือมโยง การหลอมรวมความ
หลากหลายบนพื้นฐานเอกลักษณ์และความแตกต่าง การพัฒนาและประสานความร่วมมือ
แลกเปล่ียนวิชาการระดับชาติในภูมิภาคบนพืน้ฐานของประโยชน์ร่วมกัน นอกจากน้ันการ
ปรับเปล่ียนนี้ยังวิ เคราะห์ถึงแนวโน้มของความต้องการใช้บัณฑิตเราหรือแนวโน้มของ
ตลาดแรงงาน ซ่ึงกค็าดว่าการจ้างปริญญาตรีขัน้เร่ิมต้นท่ี 15,000 บาท ของรัฐบาลท่ีจะประกาศใช้ ก็
จะมีผลให้ส่ิงต่างๆ เหล่านีเ้ราปรับเปล่ียนไปได้ รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองนีด้้วย” 
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 การสมัภาษณ์เชิงลึกอดีตรักษาการอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา  
(นายทินกร  นาํบุญจิตต)์ ในเจตนารมณ์ของการตั้งสถาบนัการพลศึกษา ดงัน้ี 
   
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที ่18 การสมัภาษณ์เชิงลึก อดีตรักษาการ อธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา  
 

“เจตนารมณ์ของการทาํสถาบันการพลศึกษา คือ การผลิตบคุลากรทางด้าน         
พลศึกษา เราไม่ใช้คาํว่าผลิตครู ดังน้ันคาํว่าบุคลากรทางด้านพลศึกษา หมายถึง บุคลากรพลศึกษา 
สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการ ท้ัง 4 ตัวนี ้คือหัวใจหลักของการทาํสถาบันการ  
พลศึกษา แต่ก่อนเม่ือคร้ังเป็นวิทยาลัยพลศึกษาเราก็ผลิตได้แค่ ป.กศ.สูง พลศึกษา สุขศึกษา 
นันทนาการ หากจะต่อยอดจบปริญญาตรีต้องไปสมทบกับสถาบันราชภัฏท่ีเปิดต่อยอดกับเรา หรือ
มหาวิทยาลยัอ่ืน เช่น รามคาํแหง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เน่ืองจากราชภัฏบางแห่งเขายกเลิกการสมทบ  
เรากต้็องหาวิธีการให้นักศึกษาเรามีท่ีเรียนจบปริญญาตรีให้ได้ กม็าทบทวนกันว่า ครูทางพลศึกษาของ
เราก็มี มีความสามารถอยู่แล้ว สอนถึงระดับปริญญาตรีก็ได้ ถึงตอนนี้พอมีการปฏิรูปกระทรวง 
ทบวง กรม  วิทยาลัยพลศึกษาจึงถูกออกแบบให้เป็นส่วนหน่ึงของราชภัฏคือเป็นภาควิชาหน่ึงท่ีอยู่
ในราชภัฏขึน้ต่อกระทรวงศึกษาธิการ แต่วิทยาลัยพลศึกษาสังกัดกรมพลศึกษา ตอนน้ันกรมพล
ศึกษาถูกยุบ ซ่ึงกรมพลศึกษาถูกแปลงให้ไปเป็นกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จะเห็นว่า
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไม่ได้เกิดจากกรมใดเลยเกิดจากกรมพลศึกษาแท้ๆ คือเอาพลศึกษา
ไปทาํการท่องเท่ียวด้านกีฬาพอมาถึงตอนนีวิ้ทยาลัยพลศึกษากต้็องไปอยู่กับกระทรวงการท่องเท่ียว
โดยปริยาย คือ ในช่วงน้ันน้ันผมคิดว่าเม่ือเป็นกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแล้วทาํไมไม่เอา
วิทยาลัยพลศึกษามาอยู่ตรงนีแ้ละกเ็ปิดเป็นสถาบันการพลศึกษาเลย คนท่ีช่วยเหลือเร่ืองนีม้ากและ
ต่อสู้ผลักดันให้ คือ นายกทักษิณ  ชินวัตร เบือ้งหลังลึกๆ คนท่ีทาํให้เกิดสถาบันการพลศึกษาคือ
นายกทักษิณ ผลท่ีสุดมนักเ็กิด พระราชบัญญติัสถาบันการพลศึกษาขึน้มา 
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เม่ือเป็นสถาบันการพลศึกษา โดยมีพระราชบัญญัติการพลศึกษา พ.ศ.2548  
รองรับการดาํเนินการต่างๆ ในส่วนของกรมพลศึกษาก็แปลงไปเป็นสํานักงานการกีฬาและ
นันทนาการขึน้ตรงต่อสาํนักปลัดกระทรวงภายหลังกป็รับเปล่ียนมาใช้ช่ือกรมพลศึกษาเช่นเดิม แต่
สถาบันการพลศึกษาก็มีภารกิจดาํเนินการจัดการศึกษาในระดับท้ังขั้นพื้นฐานท่ีเป็นส่วนของ
โรงเรียนกีฬาและระดับอุดมศึกษาในระดับวิทยาเขต 17 แห่ง  ” 

4) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่ิงท่ีมุ่งประเมนิเกีย่วกบัปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ  
เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยผู้บริหารระดับวทิยาเขต 
                   จากการสอบถามผูบ้ริหารในระดบัวิทยาเขต (รองอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา 
ประจาํวิทยาเขต) ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 8 ราย ในส่ิงท่ีมุ่งประเมินเก่ียวกบัปรัชญา วิสยัทศัน ์
พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน สรุปในแต่ละประเดน็ ดงัน้ี 

(1)  ความสอดคลอ้งของปรัชญา แนวคิด วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย  
นโยบายระดบัสถาบนั และยทุธศาสตร์ของการจดัการศึกษา สถาบนัการพลศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
                ผลการศึกษา พบว่า มีความสอดคลอ้ง ของปรัชญา แนวคิด วิสัยทศัน ์
พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบายระดบัสถาบนั และยทุธศาสตร์ของการจดัการศึกษา สถาบนัการพลศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาเพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา โดยครอบคลุม
ภารกิจตามพระราชบญัญติัการพลศึกษา พ.ศ.2548 รวมทั้ง กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565)  แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ งน้ี สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็น
สถาบนัการศึกษาเฉพาะทางท่ีจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบนัไดมี้การกาํหนดหรือทบทวน
ปรัชญา วิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของสถาบนัให้มีความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั มีการ
จดัทาํแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายสภาสถาบนัและไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
โดยเน้นแผนท่ีเช่ือมโยงกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน ซ่ึงสอดคล้องกับสาระสําคัญการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ท่ีพฒันาคุณภาพคนไทย พฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ 
พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่  

(2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปรัชญา แนวคิด วิสัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย  
นโยบายระดบัสถาบนั และยทุธศาสตร์ของการจดัการศึกษา สถาบนัการพลศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
                   ผลการศึกษา พบว่า การจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา ได้
คาํนึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง ปรัชญา แนวคิด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบายระดบัสถาบนั
และยทุธศาสตร์ของการจดัการศึกษา กล่าวคือ ปรัชญาไดร้ะบุว่า “พลศึกษาและการกีฬา พฒันาคน 



286 
 

พฒันาชาติ” ซ่ึงมีวิสัยทศัน์ของสถาบนัมีความสัมพนัธ์กบัปรัชญา คือ “เป็นสถาบนัชั้นนาํท่ีผลิต 
และพฒันาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศระดบัมาตรฐานสากลอย่าง
ย ัง่ยืน” มีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในประเด็น “การจดัการศึกษาดา้นพลศึกษา สุขศึกษา กีฬาและ
นนัทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ เนน้การวิจยั สร้างองคค์วามรู้ บริการชุมชน 
และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย” รวมทั้งมีความสัมพนัธ์กบันโยบาย
คุณภาพของสถาบันการพลศึกษา “มุ่งพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพลศึกษา กีฬา 
นนัทนาการและสุขภาพ ใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคม” นอกจากนั้นยงัตั้งเป้าหมายในการผลิตบณัฑิต 
ศึกษาคน้ควา้วิจยั การพฒันาระบบราชการ มีความสัมพนัธ์กบันโยบายการพฒันาสถาบนัการพล
ศึกษา ตามยทุธศาสตร์ 8 ประการ คือ การจดัการศึกษา การบริหารจดัการ การพฒันาบุคลากร การ
พฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การบริการ
วิชาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

(3) ความสาํคญัของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสถาบนัการ 
พลศึกษากบัความตอ้งการของประเทศ 
                             ผลการศึกษา พบวา่ สถาบนัการพลศึกษา มีพนัธกิจในดา้นการจดั
การศึกษาดา้นพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ และการวิจยัเชิงบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสงัคม ใหบ้ริการทางวิชาการท่ีหลากหลายกบัชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่
ทอ้งถ่ิน และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางการกีฬา และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ส่งเสริม สนบัสนุน และ
พฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย ซ่ึงพนัธกิจ
ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 
ท่ีเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันากีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2550-
2554) ในยทุธศาสตร์ การพฒันากีฬาขั้นพื้นฐาน  แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2555 
- 2559) เก่ียวกบัการกาํหนดแนวทางการพฒันาและบริหารจดัการกีฬาของประเทศให้เกิดความ
ยัง่ยนื โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาท่ีตอ้งการเสริมสร้างโอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุ่มให้ความสาํคญักบัการออก
กาํลงักายและการเล่นกีฬา ดงันั้นบทบาทของสถาบนัการพลศึกษาจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
บุคลากรและการผลิตบณัฑิตดา้นการพลศึกษาและกีฬาออกไปรับใชส้งัคม 
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(4) การเป็นทางเลือกเฉพาะทางในการจดัการศึกษาดา้นการพลศึกษา 
   ผลการศึกษา พบวา่สถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัท่ีจดัการศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม ค. ซ่ึงจดัการศึกษาเฉพาะทาง กล่าวคือ เนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะ
ทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ในดา้นการพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของบุคลากรสถาบนัยงัมีบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทั้งทางดา้นการสอน และการเป็นผูฝึ้กสอนจาํนวน
มาก ในดา้นการพลศึกษา สุขศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากนั้น สถาบนัยงัมีความพร้อม
และมีมาตรฐานดา้นสถานท่ีสาํหรับการจดัการศึกษา การฝึกปฏิบติั และการจดัการแข่งขนัใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 

(5) ความเหมาะสมของเป้าหมายการจดัการศึกษาของสถาบนัการ  
พลศึกษา  

                    ผลการศึกษา พบวา่ (1)  สถาบนัการพลศึกษามีเป้าหมายท่ีชดัเจน
ในการผลิตบณัฑิตในสาขาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และส่ือสารการกีฬา โดยมี
เกณฑก์ารรับรองปริญญา ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้น คือ มาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานการผลิต
บณัฑิต และมาตรฐานบณัฑิตหรือผูส้าํเร็จการศึกษา (2) สถาบนัการพลศึกษามีเป้าหมายท่ีสอดคลอ้ง
กับพนัธกิจของสถาบัน รวมทั้ งสอดคล้องกับพนัธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และมีแผนงาน
โครงการรองรับในการจดัการศึกษา (3) สถาบนัการพลศึกษามีเป้าหมายท่ีตอบสนองต่อนกัศึกษา 
และสังคม กล่าวคือ ผลิตบณัฑิตทางพลศึกษาท่ีมีความรู้ เจตคติและทกัษะท่ีถูกตอ้ง มีความสามารถ
ในดา้นความเป็นครูและผูน้าํทางพลศึกษา สามารถนาํไปประกอบอาชีพและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและสงัคมได ้นอกจากนั้น บณัฑิตของสถาบนัการพลศึกษายงัตอ้งเป็นผูท่ี้มีความใฝ่รู้ รู้จกัคิด
วิเคราะห์และแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล รู้จกัทาํงานร่วมกนั รู้จกัการนาํความรู้ไป
ประยกุตใ์ชต่้อการพฒันาทอ้งถ่ิน มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั และนํ้ าใจเป็นนกักีฬา มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีจิตสํานึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์มีความภูมิใจในความเป็นไทยและมีความรู้ท่ีเป็นสากล (4) สถาบนัการพลศึกษาจดั
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีกาํหนด กล่าวคือ มีหลกัสูตรท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตครูพลศึกษาและ
บุคลากรท่ีทาํงานสายวิชาชีพทางพลศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความตอ้งการของสังคม นอกจากนั้น
ยงัมีระบบการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลอยู่เสมอ และ (5) สถาบนัการพลศึกษามี
เป้าหมายเพ่ือผลิตบณัฑิตทางพลศึกษาท่ีมีความรู้ เจตคติ และทกัษะท่ีถูกตอ้ง มีความสามารถในดา้น
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ความเป็นครูและผูน้าํทางพลศึกษา สามารถนาํไปใชป้ระกอบอาชีพและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและสงัคมได ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัช่ือของสถาบนัคือ “สถาบนัการพลศึกษา”  

(6) สภาพการจดัการศึกษาในปัจจุบนั และแนวโนม้ ทิศทางการจดั 
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาในอนาคต 

                         ผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบนัสถาบนัการพลศึกษามีหนา้ท่ีหลกัใน
การจดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ตามพระราชบญัญติัการพลศึกษา พ.ศ.2548 รวมทั้งยึดตาม
กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการศึกษา ทั้งน้ีแนวโนม้และทิศทางการจดัการศึกษาอุดมศึกษาในอนาคตนั้นอยูร่ะหว่าง
การดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา พ.ศ.2548 ท่ีมีสาระสําคญั
เก่ียวกบัการผลิตบณัฑิตท่ีสูงกว่าระดบัปริญญาตรี การพฒันาหลกัสูตรท่ีมีความหลากหลายตาม
ความตอ้งการของสังคม และการเป็น sport academic university ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

5) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่ิงท่ีมุ่งประเมนิเกีย่วกบัปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ  
เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน โดยคณาจารย์ 
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ตารางที ่ 13  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน  
       โดยคณาจารย ์

 

ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การแปล

ผล 
   x  S.D. 

1. ความสอดคลอ้งของปรัชญา แนวคิด วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย 
นโยบายระดบัสถาบนั และยทุธศาสตร์ของการจดัการศึกษา 
สถาบนัการพลศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

4.58 0.79 มากท่ีสุด 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปรัชญา แนวคิด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
นโยบายระดบัสถาบนั และยทุธศาสตร์ของการจดัการศึกษา 
สถาบนัการพลศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

4.52 0.67 
มากมาก
ท่ีสุด 

3. ความสาํคญัของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสถาบนัการ
พลศึกษากบัความตอ้งการของประเทศ 

4.82 0.78 มากท่ีสุด

4. การเป็นทางเลือกเฉพาะทางในการจดัการศึกษาดา้นการพลศึกษา 4.85 0.68 มากท่ีสุด 
5. ความเหมาะสมของเป้าหมายการจดัการศึกษาของสถาบนั 

การพลศึกษา 
4.35 0.98 มาก 

6. สภาพการจดัการศึกษาในปัจจุบนั และแนวโนม้ ทิศทางการจดั
การศึกษาระดบัอดุมศึกษาในอนาคต 

3.93 0.66 มาก 

รวม 4.51 0.68 มากทีสุ่ด 
 
 จากตารางท่ี 13 พบว่า ความคิดเห็นของคณาจารยท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบัปรัชญา วิสัยทศัน ์
พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด  ( x =4.51) เม่ือ
จดัเรียงอนัดบัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) การเป็นทางเลือกเฉพาะทางในการจดั
การศึกษาดา้นการพลศึกษา ( x =4.85)  2) ความสาํคญัของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ
สถาบนัการพลศึกษากบัความตอ้งการของประเทศ ( x =4.82) และ  3) ความสอดคลอ้งของปรัชญา 
แนวคิด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบายระดบัสถาบนั และยุทธศาสตร์ของการจดัการศึกษา 
สถาบนัการพลศึกษาระดบัอุดมศึกษา ( x =4.58) ส่วนค่าเฉล่ียท่ีมีอนัดบันอ้ยสุด คือ สภาพการจดั
การศึกษาในปัจจุบนั และแนวโนม้ ทิศทางการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในอนาคต ( x =3.93)  
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1.2   ผลการประเมินด้านบริบท 
  จากการตรวจสอบรายการตามเป้าหมายมีการดาํเนินการครบ 6 รายการ กล่าวคือ 
ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน มีความสอดคลอ้ง เหมาะสม ต่อการ
กาํหนดทิศทางการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาในช่วง พ.ศ.2549-2553 ทั้งน้ีไดย้ดึหลกัการ
จดัการศึกษาจากพระราชบญัญติัการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพฒันาการศึกษา
อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551 -2554) มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
แผนพฒันากีฬาชาติ  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม สภาพการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสงัคมส่งผลใหแ้นวโนม้ ปรัชญา วิสัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการ
ดาํเนินงาน ของสถาบนัการพลศึกษาอาจเปล่ียนแปลงไปดว้ยอนัเน่ืองมาจาก  
  1.2.1 การเปล่ียนแปลงของประชาคมอาเซียน โดยสถาบนัการอุดมศึกษาของไทยมี
ขอ้ตกลงทางความร่วมมือทางการศึกษาในการเป็นประชาคมอาเซียนเก่ียวกบัความร่วมมือทาง
วิชาการระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาในลกัษณะขอ้ตกลงท่ีทาํความร่วมมือระดบัสถาบนัต่อสถาบนัทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในการการพฒันาหลกัสูตร การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การจดัการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกนั ทัว่ถึง ไม่มีความเหล่ือมลํ้าทางสังคมเช้ือชาติ และการพฒันาสถาบนัการศึกษา
ร่วมกนั ยิง่ไปกว่านั้นยงัมีความร่วมมือในการเปิดเสรีทางการศึกษา ซ่ึงมีการดาํเนินการและผลกัดนั
อยา่งทัว่ถึงภายในปี พ.ศ. 2558 
  1.2.2  การกาํหนดการปฏิรูปการศึกษาของไทยในทศวรรษท่ีสอง ภายใตย้ทุธศาสตร์ 
12 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับสถาบันการพลศึกษาในฐานะการจัดการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา อาทิ การกระจายอาํนาจแบบมีส่วนร่วม การคิดนอกกรอบนาํไปสู่การเปล่ียนแปลง
และสร้างสรรค ์สถาบนัคุรุศึกษาแห่งชาติ : ครูยคุใหม่อุดมศึกษาไทย และอุดมศึกษา(hub) ภูมิภาค 
เฉพาะทาง ความเป็นสากล 
  1.2.3  การเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากนโยบาย (รัฐบาล น.ส.ยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร เป็น
นายกรัฐมนตรี) เร่ือง การเร่ิมตน้เงินเดือนของการแรกเขา้ทาํงานของผูท่ี้สําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 15,000 บาท 
  1.2.4  กรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นตวักาํหนดใหส้ถาบนั
การพลศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนและยดึแนวทางการจดัการศึกษา 
  1.2.5  แนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงภายใน อาทิ (1) ยงัตอ้งมีการปรับเปล่ียนสาระ
บางประการในพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา พ.ศ.2548 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงการ
จดัการศึกษาท่ีสูงกว่าระดบัปริญญาตรี ซ่ึงอยู่ในระหว่างการร่างของคณะทาํงานเพ่ือผลกัดนัเขา้สู่
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สภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป  (2) การหมดวาระการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารสถาบนัการพลศึกษาใน
วาระท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2555  (นายสมพงษ ์ ชาตะวิถี) ซ่ึงตอ้งมีการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ (3) การ
ส้ินสุดวาระการดาํรงตาํแหน่งของสภาการพลศึกษา พ.ศ. 2555 ท่ีมีการดาํรงตาํแหน่งตามวาระ คราวละ 
2 ปี เป็นตน้ 
 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนําเข้า 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยันาํเขา้ ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบตรวจสอบ

รายการ แบบบนัทึกลกัษณะสาระ แบบสอบถามความคิดเห็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั โดย
คณาจารย ์และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดย้ึดตามส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 
โดยมีตวับ่งช้ี 8 ตวับ่งช้ี ตั้งแต่ตวับ่งช้ีท่ี 2-9 ดงัน้ี 

2.1 ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : นักศึกษา 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของนกัศึกษาไดว้ิเคราะห์ตามตวับ่งช้ี 2 ตวับ่งช้ี คือ ตวับ่งช้ี 

ท่ี 2 และ 3 ดงัน้ี 
2.1.1  ตวับ่งช้ีที ่2 จาํนวนนักศึกษาทีข่ึน้ทะเบียนช้ันปีที ่1 : จาํนวนนักศึกษาทีป่ระกาศรับ

สมัคร 
                  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจาํนวนนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนชั้นปีท่ี 1 : จาํนวนนกัศึกษา
ท่ีประกาศรับสมคัร ปรากฏตารางท่ี 14 
 

ตารางที ่14 แสดงจาํนวนนกัศึกษาท่ีประกาศรับสมคัร และนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
      (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2553) 
 

ปีการศึกษา 
จาํนวน นศ.ท่ี

ประกาศรับสมคัร  
 

จํานวน นศ.ทีข่ึน้
ทะเบียน ช้ันปีที ่1 

 

สัดส่วน จํานวน นศ.ทีข่ึน้ทะเบียนช้ันปี
ที ่1: จาํนวน นศ.ทีป่ระกาศรับสมคัร 

(คดิเป็นร้อยละ)  
2549 4,795 2,277 0.47 (47) 
2550 4,795 2,622 0.55 (55) 
2551 4,835 3,091 0.64 (64) 
2552 4,835 3,655 0.76 (76) 
2553 4,835 3,963 0.82 (82) 
เฉลีย่ 4,819 3,121.6 0.65 (65) 

 

ท่ีมา: สถาบนัการพลศึกษา (2553)  
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 จากตารางท่ี 14 พบวา่ สดัส่วนของจาํนวนนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนในชั้นปีท่ี 1 : จาํนวน
นกัศึกษาท่ีประกาศรับสมคัร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนตามลาํดบั โดยเฉล่ีย
แลว้มีค่าเท่ากบั 0.65 คิดเป็นร้อยละ 65 แสดงว่าสถาบนัการพลศึกษาจาํเป็นตอ้งมีแนวทางในการเพิ่ม
จาํนวนนกัศึกษาใหเ้ท่ากบัจาํนวนท่ีประกาศรับสมคัรไว ้

2.1.2  ตวับ่งช้ีที ่3 จาํนวนนักศึกษา : จาํนวนคณาจารย์ประจาํ 
           ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจาํนวนนกัศึกษา : จาํนวนคณาจารยป์ระจาํ ดงัตารางท่ี 15 
 

ตารางที ่15 แสดงจาํนวนนกัศึกษาและจาํนวนคณาจารยป์ระจาํ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2553) 
 

ปีการศึกษา จาํนวน นักศึกษา 
จาํนวน คณาจารย์

ประจาํ 
อตัราส่วน จาํนวน นักศึกษา : 
จาํนวนคณาจารย์ประจาํ 

2549 6,833 857 8 : 1 
2550 8,498 920 9 : 1 
2551 9,459 928 10 : 1 
2552 10,568 935 11 : 1 
2553 12,371 942 13 : 1 
เฉลีย่ 9,413.2 916.4 10 : 1 

 

ท่ีมา: สถาบนัการพลศึกษา (2553)  
 

จากตารางท่ี 15 พบวา่ อตัราส่วนของนกัศึกษาต่ออาจารยป์ระจาํ เพ่ิมข้ึนทุกปีตั้งแต่ปี 
การศึกษา 2549-2553 ซ่ึงโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 10 : 1 แสดงให้เห็นว่าสถาบนัการพลศึกษายงั
ตอ้งการจาํนวนนกัศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัอตัราส่วนของคณาจารยป์ระจาํท่ีมีอยู่ ตาม
เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท่ีไดก้าํหนดไว ้

2.2 ส่ิงทีมุ่่งประเมนิ : คณาจารย์ 
ผลการวิเคราะห์ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน คณาจารย ์ตามตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี 4 ดงัน้ี 
2.2.1   ตวับ่งช้ีที ่4 การพฒันาอาจารย์ด้านศักยภาพวชิาการ คุณวุฒิ การสร้างแรงจูงใจ

และสวสัดกิาร 
1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล จากการตรวจสอบรายการ 

มีการดาํเนินงานตามเป้าหมายใน 4 รายการ จาก 5 รายการไดแ้ก่ 
(1) โครงการดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยไ์ดศึ้กษาต่อ ฝึกอบรม  

สมัมนา ดูงานเพ่ือพฒันาคณาจารยท์ั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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(2) การสนบัสนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้ง 
การศึกษาต่อท่ีใชเ้วลาบางส่วนของราชการ ตามความตอ้งการของภาควิชา/สาขาวิชา 

(3) การจดัหาทุนการศึกษาใหอ้าจารยไ์ดไ้ปศึกษาต่อเพือ่คุณวุฒิใหสู้งข้ึน 
(4) ระบบการสร้างขวญั กาํลงัใจใหแ้ก่คณาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง 

  ส่วนรายการท่ียงัไม่ดําเนินการอยู่ในระหว่างการเตรียมการคือ  การ
สนับสนุนให้อาจารยท่ี์สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกสามารถไปทาํการวิจยั (Postdoctoral 
Degree) โดยความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

2) หลกัฐาน /ร่องรอย /เอกสารอ้างองิ ประกอบการตรวจสอบรายการ 
(1) โครงการจดัฝึกอบรมและพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ผูข้อรับการประเมิน วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ รุ่นท่ี 1  
(2) โครงการอบรมพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนัการพลศึกษา ตาม 

หลกัสูตรการอบรมผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 2 และมีการศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ AUT university, Millennium Institute of Sport Health ประเทศนิวซีแลนด ์ 

(3) สถาบนัการพลศึกษามีโครงการพฒันาอาจารยใ์นการศึกษาต่อปริญญา 
โทและปริญญาเอกตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2553  จาํนวน 236 คน แยกเป็นปริญญาโท 76 คน                                       
ปริญญาเอก 158 คน ดงัตารางท่ี 16-17 
 

ตารางที ่16 แสดงจาํนวน คุณวุฒิทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2550 
       (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2553) 
 

 

จาํนวน
อาจารย์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา กาํลงัศึกษาต่อ และการรับทุนโครงการพฒันาอาจารย์ 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
กาํลังศึกษา 
ป.เอก 

กาํลงัศึกษา  
ป.โท 

จาํนวนทีรั่บทุน 
ป.เอก 

จาํนวนท่ีรับ
ทุน ป.โท 

942 11 896 35 160 92 158 78 
 

ท่ีมา: สถาบนัการพลศึกษา (2553)  
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ตารางที ่17 แสดงจาํนวนอาจารยท่ี์กาํลงัศึกษาต่อ และการรับทุนโครงการพฒันาอาจารย ์
       (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2553) 

 

ปีงบประมาณ 
จาํนวนของอาจารย์ใน

การศึกษาต่อ 
จาํนวนผู้ทีรั่บทุน

โครงการพฒันาอาจารย์
ท้ัง ป.เอก และ ป.โท 

ร้อยละของผู้ทีรั่บรับทุน
โครงการพฒันาอาจารย์ทั้ง 

 ป.เอก และ ป.โท ป.เอก ป.โท 
2549 - - - - 
2550 75 44 117 49.58 
2551 26 14 40 16.95 
2552 30 9 39 16.52 
2553 29 11 40 16.95 
รวม 160 78 236 100 

 

ท่ีมา: สถาบนัการพลศึกษา (2553)  
 

(4) มีแผนการพฒันาบุคลากรใหมี้วิทยฐานะท่ีสูงข้ึน โดยการส่งเสริมให ้
ขา้ราชการครูไดจ้ดัทาํผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะเป็นครูชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ 
เช่ียวชาญ และจดัทาํผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์
ตามตารางท่ี 18 
 

ตารางที ่18 แสดงคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย ์และวิทยฐานะ  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2553) 
 

จาํนวน
อาจารย์ 

คุณวุฒิทางวชิาการ วทิยฐานะ 

ศ. รศ. ผศ. อ. ครู คศ.4 ครู คศ.3 ครู คศ.2 
942 0 8 11 411 20 242 250 

 

ท่ีมา: สถาบนัการพลศึกษา (2553)  
 

(5) มีแผนงานพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหป้ฏิบติังานตามภารกิจอยา่งมี 
ประสิทธิภาพในทุกสายงาน ทั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ในปีงบประมาณ 2553 
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3) ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึอธิการบดสีถาบันการพลศึกษาและอดีตรักษาการ 
อธิการบดสีถาบันการพลศึกษา 

       ประเดน็การสมัภาษณ์เก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร มีผลการสมัภาษณ์ของ 
อธิการบดี (นายสมพงษ ์ ชาตะวิถี) ดงัน้ี 

 “เน่ืองจากการเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาใหม่ จึงให้ความสาํคัญกับ 
บคุลากร โดยเฉพาะอาจารย์ท่ีต้องแสวงหานาํความรู้วิทยาการใหม่ๆ เพ่ือนาํมาถ่ายทอดกับนักศึกษา 
จึงได้ริเร่ิมการให้ทาํโครงการพัฒนาอาจารย์ในปีงบประมาณ 2550 เราได้จัดสรรงบประมาณให้กับ
อาจารย์ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกมากขึน้ และโครงการนีก้ท็าํมา
เร่ือยจนถึงปีนี ้กมี็ปริญญาเอกท่ีกาํลังศึกษาอยู่และเร่ิมจะสําเร็จการศึกษาแล้ว ประมาณ 170 คน      
ณ เวลานี ้ปริญญาโทกก็ว่า 70 คน ใช้งบประมาณไปกว่า 200 กว่าล้านบาท กถื็อว่าคุ้มค่ากับการ
ลงทุนเพราะการลงทุนทางการศึกษาก็คือการพัฒนาบุคลากรน่ันเอง โครงการนี้ก็ยังดาํเนินการ
ต่อเน่ืองมาถึงทุกวันนีแ้ละทุกปีงบประมาณด้วย 

 นอกจากนี ้ยงัมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บคุลากรได้มีการอบรม ประชุมสัมมนา 
ในทุกสาขาวิชา ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ิมความรู้ความเป็นนักวิชาการ มีการทาํการจัดการ                             
ความรู้ในทุกสาขาวิชาด้วย 
 ในส่วนของครูท่ีมีวิทยฐานะเดิมอยู่แล้วน้ันกมี็การผลักดันให้ทาํผลงานเพ่ิมเติม
เพ่ือจะได้เทียบเคียงและปรับเปล่ียนเป็น ผศ. รศ. ซ่ึงในอุดมศึกษาถ้ามีตาํแหน่งเหล่านี้ก็จะเพ่ิม
เครดิตความมั่นคงทางวิชาการ แต่ก็มีบางส่วนท่ียังมีความคิดอยู่ ว่าอยู่ตรงนี้ก็มีวิทยฐานะ มีเงิน
ประจาํตาํแหน่งอยู่แล้ว กจ็ะทาํให้ไม่พัฒนาตนเอง ถึงเวลาหน่ึงกต้็องทาํตามกฎหมายคือ ในช่วง
เวลาท่ีผ่านมากข็ยายเวลาให้ปรับเปล่ียนหรือให้โอกาสในการปรับเปล่ียน 2 คร้ัง ถึงกาํหนดเวลาก็
ต้องปรับมาเป็นอาจารย์ เพราะข้าราชการรุ่นใหม่ๆ ซ่ึงเป็น คศ.1 ท้ังหมดก็ปรับให้เป็นตาํแหน่ง
อาจารย์หมดแล้ว ซ่ึงกจ็ะทาํตามขัน้ตอน เม่ือคุณสมบัติครบกส็ามารถทาํ ผศ. ต่อไปได้ 

 สาํหรับโครงการท่ีจะทาํต่อไปคือ Postdoctoral ซ่ึงตอนนีอ้ยู่ในขัน้ตอนกับการ 
สร้างเครือข่ายและเช่ือมโยงทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอยู่  ยังไม่ถึงขั้น ส่ง
บุคลากรไปเรียนหรือทาํวิจัยตามโครงการนี ้” 

 ประเดน็การสมัภาษณ์เก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร มีผลการสมัภาษณ์ของอดีต 
รักษาการอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา (นายทินกร  นาํบุญจิตต)์ ดงัน้ี 
 “ตอนน้ันเราเป็นห่วงเก่ียวกับบุคลากรครูของเราว่าจะเป็นอย่างไร คือจะเป็น
เหมือนกับตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยกย็งัไม่ได้เตรียม
เร่ืองนี้ เพราะยังเป็นเร่ืองต้องมีการเปล่ียนผ่านในหลายขั้นตอน บุคลากรเราก็กลัวจะเสียสิทธ์ิ
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โดยเฉพาะกลุ่ม คศ.3 คศ.4 เร่ืองนี้มีการส่ังการทางนายกทักษิณผ่านคณะกรรมาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม เพราะมีวิทยาลยันาฏศิลป์อยู่” 

4) ผลการวเิคราะห์การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันาอาจารย์ 
ด้านศักยภาพวิชาการ คุณวุฒิ การสร้างแรงจูงใจและสวสัดกิาร โดยคณาจารย์ ดงัน้ี 
 

ตารางที ่19 แสดงผลการพฒันาอาจารยด์า้นศกัยภาพวิชาการ คุณวุฒิ การสร้างแรงจูงใจและ 
 สวสัดิการโดยคณาจารย ์
 

ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การแปล

ผล 
   x  S.D. 

1. โครงการดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยไ์ดศึ้กษาต่อ 
ฝึกอบรม สมัมนา ดูงานเพื่อพฒันาคณาจารยท์ั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

4.46 0.79 มาก 

2. การสนบัสนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้ง
การศึกษาต่อท่ีใชเ้วลาบางส่วนของราชการ ตามความตอ้งการของ
ภาควิชา/สาขาวิชา 

4.35 0.86 มาก 

3. การสนบัสนุนใหอ้าจารยท่ี์สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก
สามารถไปทาํการวิจยั (Postdoctoral Degree) โดยความร่วมมือกบั
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

2.37 0.39 นอ้ย 

4. การจดัหาทุนการศึกษาใหอ้าจารยไ์ดไ้ปศึกษาต่อเพื่อเพ่ือคุณวฒิุให้
สูงข้ึน 

4.78 0.86 มาก 

5. ระบบการสร้างขวญั กาํลงัใจใหแ้ก่คณาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง 4.20 0.41 มาก 
รวม 4.03 0.52 มาก 

       

     จากตารางท่ี 19 พบว่า ความคิดเห็นของคณาจารยท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
บุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก  ( x = 4.03) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ีมากสุด

ใน 3 อนัดบัแรก คือ 1) การจดัหาทุนการศึกษาให้อาจารยไ์ดไ้ปศึกษาต่อเพ่ือเพ่ือคุณวุฒิใหสู้งข้ึน     
( x =4.78)  2) โครงการดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยไ์ดศึ้กษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน
เพ่ือพฒันาคณาจารยท์ั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ( x =4.46)  และ 3) การสนบัสนบัสนุนให้
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อาจารยล์าศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งการศึกษาต่อท่ีใชเ้วลาบางส่วนของราชการ ตามความ
ตอ้งการของภาควิชา/สาขาวิชา ( x =4.35)  และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ การสนบัสนุนให้
อาจารยท่ี์สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกสามารถไปทาํการวิจยั (Postdoctoral Degree) โดย
ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ ( x =2.37) 

2.3 ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : แผนงานและงบประมาณ 
ผลการวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณตามตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือ ตวับ่งช้ีท่ี 5 ดงัน้ี 
2.3.1 ตวับ่งช้ีที ่5 การจดัทําแผนงานและงบประมาณ 

1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล จากการตรวจสอบรายการ 
     มีการดาํเนินการตามเป้าหมายครบทั้ง 5 รายการ ไดแ้ก่ 

(1) รูปแบบและกระบวนการมีจดัทาํแผนพฒันาสถาบนัระยะยาวและ 
ประจาํปี ท่ีสะทอ้นถึงการเป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้กลยทุธ์ท่ีใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ และการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

(2) การพฒันาระบบการจดัทาํงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัระบบ 
งบประมาณแบบมุ่งเนน้งานตามยทุธศาสตร์ 

(3) การพฒันาระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศและงานวิจยัเพ่ือบริหารจดัการ 
สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยทุธ์โดยภาพรวมของสถาบนั 

(4) การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงต่อการ 
บริหารจดัการศึกษาของสถาบนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5) การวางระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและจดัทาํรายงานผลการ 
ประเมินผลงานของสถาบนั 

      2)  หลกัฐาน /ร่องรอย /เอกสารอ้างองิ ประกอบการตรวจสอบรายการ 
       (1) สถาบนัการพลศึกษาไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ ตามตารางท่ี 20 
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ตารางที ่20 แสดงแผนงานและการจดัสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2549 – 2553  
     (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554) 

 

งบรายจ่ายตาม
แผนงาน 

ปีงบประมาณ  

2549 2550 2551 2552 2553 
งบบุคลากร 432,427,500 472,002,700 503,943,000 539,182,300 553,561,800 
งบดาํเนินงาน 208,930,600 305,236,300 322,329,600 345,805,500 419,736,700 
งบลงทุน 666,465,000 666,345,000 755,333,300 982,471,100 678,789,000 
งบเงินอุดหนุน 150,743,000 181,674,700 194,910,700 189,317,900 238,987,700 
งบรายจ่ายอ่ืน 3,040,000 58,003,900 40,706,300 40,906,300 39,853,800 
รวมงบประมาณ 1,461,606,100 1,683,262,600 1,817,222,900 2,097,683,100 1,930,929,000 

 

ท่ีมา: สถาบนัการพลศึกษา (2553)  
 

  จากตารางท่ี 20 พบว่า สถาบนัการพลศึกษาไดรั้บการสรรงบประมาณตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2549-2553 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และในปีงบประมาณไดรั้บการจดัสรรน้อยกว่า
ปีงบประมาณ 2552 เป็นท่ีน่าสังเกตว่างบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรในแต่ละปีนั้น สถาบนัการ  
พลศึกษาจะตอ้งมีการจดัสรรใหก้บัวิทยาเขต (17 วิทยาเขต) โรงเรียนกีฬา (11 แห่ง) และสถาบนั
ส่วนกลาง (1 แห่ง) รวมเป็น 29 แห่ง ดงันั้นโดยเฉล่ีย จะมีงบประมาณท่ีใชใ้นแต่ละแห่งมีจาํนวน
ประมาณ 5,000,000 บาท ในแต่ละปีงบประมาณ 

(2)  เอกสารรายงานประจาํปีงบประมาณ 2549-2553 ไดร้ะบุว่า สถาบนัการ      
พลศึกษาไดมี้การจดักระบวนการจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปี และงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบั
ภารกิจและสภาพบริบทท่ีเป็นจริงของหน่วยงาน มีการทบทวนผลผลิตและแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปี มีการจดัทาํคาํขอตามความจาํเป็นและความตอ้งการจากหน่วยงานในสังกดั ดงันั้นจึงทาํให้
แผนบริหารงบประมาณของสถาบนัมีประสิทธิภาพสอดรับกบัภารกิจและมีความเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของแต่ละหน่วยงาน นอกจากน้ีในส่วนของการจดัหาสิทธิประโยชน์และรายไดไ้ว้
อยา่งชดัเจน เพ่ือหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถาบนัในรูปแบบต่างๆ ในลกัษณะมูลค่าเพ่ิม จากการ
ใชป้ฏิบติังานตามภารกิจ เช่น การบริการอาคารสถานท่ี สถานกีฬา รวมถึงการให้บริการดา้น
วิชาการและการกีฬา ส่วนการบริหารทรัพยากรของสถาบนั ไดมี้การจดัทาํแผนแม่บทการใชพ้ื้นท่ี
ส่ิงอาํนวยความสะดวก แผนพฒันาสภาพภูมิทศัน ์ ภูมิสถาปัตย ์ ท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
งานไดอ้ยา่งคุม้ค่า มีการแบ่งเขตพ้ืนท่ีเฉพาะภารกิจ เช่น พ้ืนท่ี สาํหรับการศึกษา การกีฬา และท่ีพกั
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อาศยัส่วนการดูแลรักษาสภาพสถาบนัไดน้าํระบบจา้งเหมาเอกชนบริการมาใชใ้นการบริหารจดัการ
สภาพภูมิทศัน์ ทาํใหมี้ศกัยภาพในการใชง้านไดสู้งสุด เกิดความคุม้ค่า และประหยดังบประมาณ 

3)  ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึอธิการบดสีถาบันการพลศึกษา 
 การสมัภาษณ์อธิการบดีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณ มีผลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 “สถาบันการพลศึกษาได้งบประมาณเพ่ิมขึน้ทุกปีมีปี 2553 ได้ลดลงกว่าปี 2552  

เลก็น้อย แต่โดยรวมแล้วเรากราฟงบประมาณเรามีทิศทางท่ีเพ่ิมขึน้ ดูท่ีตัวเลขสองพันกว่าล้านบาท 
ใครๆ กอิ็จฉา แต่ถ้านาํตัวเลขเหล่านีม้าแบ่งส่วนเป็น 29 หน่วย กล่าวคือ วิทยาเขต 17 แห่ง โรงเรียน
กีฬา 11 แห่ง และส่วนกลาง 1 แห่ง พบว่า เราได้งบประมาณท่ีน้อย ย่ิงหักในส่วนงบบคุลากรแล้วก็
ประมาณ 500 กว่าล้านบาทแล้ว ดังน้ันตัวเลขขึน้มาระดับหน่ึงแต่การกระจายของตัวเลขเป็นหมวดๆ 
มนัน้อย จาํนวนงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะอย่างการจัดการศึกษามี 3 คณะกจ็ริง แต่ท้ัง 3 คณะก็
แยกไปอยู่ใน 17 วิทยาเขต ดังน้ันก้อนงบประมาณจะต้อง 3x17= 51 ก้อน จึงจะเห็นว่างบประมาณ
เม่ือจัดแบ่งและนาํไปใช้ตามหมวดหมู่และภารกิจต่างๆ แล้วน้อยมากและยงัไม่เพียงพอ” 
 4)  ผลการวเิคราะห์การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการจดัทาํแผนและ
งบประมาณ  โดยคณาจารย์ ดงัน้ี 
 

ตารางที ่21 แสดงผลการจดัทาํแผนและงบประมาณ โดยคณาจารย ์
 

ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การแปล

ผล 
   x  S.D. 

1. รูปแบบและกระบวนการมีจดัทาํแผนพฒันาสถาบนัระยะยาวและ
ประจาํปี ท่ีสะทอ้นถึงการเป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้กลยทุธ์ท่ีใช้
กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

3.55 0.49 มาก 

2. การพฒันาระบบการจดัทาํงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเนน้งานตามยทุธศาสตร์ 

3.52 0.49 มาก 

3. การพฒันาระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศและงานวิจยัเพื่อบริหารจดัการ
สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยทุธ์โดยภาพรวมของสถาบนั 

3.74 0.43 มาก 

4. การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงต่อการ
บริหารจดัการศึกษาของสถาบนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.74 0.45 มาก 

5. การวางระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและจดัทาํรายงานผลการ
ประเมินผลงานของสถาบนั 

3.60 0.81 มาก 

รวม 3.63 0.42 มาก 
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             จากตารางท่ี 21 พบว่า ความคิดเห็นของคณาจารยท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํ
แผนและงบประมาณของสถาบันการพลศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก  ( x =3.63) เม่ือ

พิจารณาค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 1) การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีท่ีเนน้การ
เปล่ียนแปลงต่อการบริหารจดัการศึกษาของสถาบนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ( x =3.74) 2) การพฒันา

ระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศและงานวิจยัเพ่ือบริหารจดัการสาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนกล
ยทุธ์โดยภาพรวมของสถาบนั ( x =3.74)  และ 3) การวางระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและ

จดัทาํรายงานผลการประเมินผลงานของสถาบนั ( x =3.60) ส่วนขอ้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ 

การพฒันาระบบการจัดทาํงบประมาณให้สอดคลอ้งกบัระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นงานตาม
ยทุธศาสตร์ ( x =3.52) 

2.4  ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน : การบริหารจดัการ 
การบริหารจดัการ ไดก้าํหนดตวับ่งช้ี 3 ตวับ่งช้ี คือ ตวับ่งช้ีท่ี 6, 7 และ 8 มีผลการ 

วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
2.4.1  ตวับ่งช้ีที ่6 เสริมสร้างและพฒันากระบวนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล จากการตรวจสอบรายการ 
                มีการดาํเนินการตามเป้าหมายครบทั้ง 7 รายการไดแ้ก่ 

(1) ใชก้ระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์  ซ่ึงประกอบดว้ยการวางแผน การจดั 
องคก์าร  การนาํ  และการควบคุม  การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  และการบริหารแบบมีส่วนรวม
เป็นแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของสถาบนัการพลศึกษา 

(2) จดัระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั  เอ้ือต่อการเป็นสถาบนัอุดมศึกษา 
ให้มีศักยภาพในการดาํเนินการคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล และ
ประเมินผลไดร้วมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งในสถาบนั  ผูท้รงคุณวุฒิ  และชุมชน  เขา้มามีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการ  กระจายอาํนาจและปรับลดขั้นตอนในการบริหารงานให้กระชบัและ
รวดเร็ว 

(3) นาํเทคโนโลยสีารสนเทศ  มาใชใ้นการบริหารจดัการภายในเพื่อความ 
สะดวก รวดเร็ว  ทนัสมยั ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน  รวมทั้งเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของบุคลากร 

(4) สนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการโดยใชร้ะบบการประกนั 
คุณภาพ 

(5) เนน้หลกัการรวมบริการ  ประสานภารกิจเพือ่ใหเ้กิดความประหยดัและ 
มีประสิทธิภาพและการติดตามการกาํกบัติดตามการบริหาร 
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(6) พฒันาภาวะผูน้าํผูบ้ริหารเพื่อประโยชนใ์นการวางแผนการบริหารเชิง 
กลยทุธ์ของสถาบนั 

(7) พฒันาระบบบริหารจดัการความเส่ียงในการบริหารวิทยาเขต 
2) หลกัฐาน /ร่องรอย /เอกสารอ้างองิ ประกอบการตรวจสอบรายการ 

(1) เอกสารรายงานประจาํปีงบประมาณ 2549-2553 ไดร้ะบุถึง การพฒันา
ระบบการบริหาร โดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยไดเ้ร่ง
ดาํเนินการพฒันาระบบบริหารจดัการภายในสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง การนาํระบบประกนัคุณภาพมา
ใช้ขบัเคล่ือนในการบริหาร เพ่ือมุ่งพฒันาสถาบนัสู่องค์กรคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน มีการติดตามผลการกระทาํภารกิจของสถาบนัโดยการสรุปผลการดาํเนินงานเพ่ือ
ทบทวน วิเคราะห์ขั้นตอนและกลไกการปฏิบติังานในภาพรวมทั้งระบบ มีการปรับปรุงโครงสร้าง
สถาบนั โครงสร้างการบริหารงานและการปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ ขอ้บงัคบั และพระราชบญัญติั
สถาบนัการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ใหส้อดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ี ท่ีสามารถรองรับและขบัเคล่ือน
ภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดี ของสถาบนัการ      
พลศึกษา เพ่ือกาํหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบติังานของสถาบนัใหมี้เอกภาพ มีเป้าหมายอยา่ง
ชดัเจนท่ีสามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

(2) มติท่ีประชุมสภาสถาบนัการพลศึกษา คร้ังท่ี 42 (4/2553) ในการ 
เห็นชอบร่างนโยบายในการกาํกบัองคก์รท่ีดีของสถาบนัการพลศึกษา และมอบหมายให้สถาบนั
นาํไปดาํเนินการและรายงานผลต่อสภาสถาบนัทราบ 

(3) สถาบนัการพลศึกษายงัไดน้าํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) มาใช ้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการงานภายในท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งหน่วยงาน
ภายในวิทยาเขต โรงเรียนกีฬา และหน่วยงานภายนอก ทั้งน้ีมีภาพท่ีมีการจดัทาํ ดงัภาพท่ี 19 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่19 แสดงการนาํระบบเทคโนโลยใีนส่ือสารและการบริหารจดัการของสถาบนัการพลศึกษา 
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(4) สถาบนัการพลศึกษาโครงการอบรมพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงของ 
สถาบนัการพลศึกษา ตามหลกัสูตรการอบรมผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 2 และมีการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ AUT university, Millennium Institute of Sport Health 
ประเทศนิวซีแลนด ์ 

(5) สถาบนัการพลศึกษาไดมี้การจดัวางระบบควบคุมภายในและจดัทาํ 
รายงานการควบคุมภายในตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นตน้มา ทั้งน้ีไดด้าํเนินการตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงกาํหนดอยูใ่นเอกสาร
คาํแนะนาํ การจดัทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ย
การกาํหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือสร้างความมัน่ใจอยา่ง
สมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานของสถาบนัการพลศึกษา จะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในดา้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงานและการใชท้รัพยากร ซ่ึงรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัและลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง 
หรือการทุจริต ดา้นความเช่ือถือของการรายงานทางดา้นการเงินและการดาํเนินงาน และดา้นการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ 

3) ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึอธิการบดสีถาบันการพลศึกษา 
       การสมัภาษณ์เก่ียวกบักระบวนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล ดงัน้ี 
    “ธรรมาภิบาลเป็นกระบวนการท่ีจัดทาํขึน้มีการวัดและประเมิน สถาบันการ 

พลศึกษาดาํเนินการเร่ืองนีม้าโดยตลอด โดยได้มีการทาํแผนปฏิบัติว่าด้วยธรรมาภิบาล และกมี็คู่มือ
ในการดาํเนินการ มีการจัดทาํแผนงานโครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ นโยบาย โดยมีการกาํกับ
ดูแลทุกส่วน ส่วนเร่ืองสภาสถาบันการพลศึกษาก็จะมีบุคลากรจัดทาํเร่ืองความโปร่งใส ฉะน้ัน
ตัวชี้วัดท่ีทาํอยู่ มีกระบวนการ เพ่ือความชัดเจน โปร่งใส ต่อการบริหารจัดการ มีเอกสารเป็นเล่ม
รายงานต่อประชุมสภาสถาบันการพลศึกษาด้วยเร่ืองธรรมาภิบาล 
  เราจากน้ันยังให้มีการควบคุมภายใน ผมได้มีการออกคาํส่ังในเร่ืองการ
บริหารความเส่ียงเพราะเร่ืองนีมี้ความสําคัญ โดยเฉพาะเก่ียวข้องกับด้านการเงินการทอง ซ่ึงมีการ
ตรวจของ สตง.ทุกปี เรากต้็องทาํเร่ืองนีใ้ห้มนัโปร่งใส ชัดเจน” 

4) ผลการวเิคราะห์การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการเสริมสร้างและ 
พฒันากระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  โดยคณาจารย์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่22 แสดงผลการเสริมสร้างและพฒันากระบวนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
 โดยคณาจารย ์
 

ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การ

แปลผล 
   x  S.D. 

1. ใชก้ระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์  ซ่ึงประกอบดว้ยการวางแผน  การจดั
องคก์าร  การนาํ  และการควบคุม  การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  และการ
บริหารแบบมีส่วนรวมเป็นแนวทางในการบริหารจดัการเพือ่ประโยชน์
สูงสุดของสถาบนัการพลศึกษา 

4.13 0.79 มาก 

2. พฒันาภาวะผูน้าํผูบ้ริหารเพ่ือประโยชนใ์นการวางแผนการบริหาร         
เชิงกลยทุธ์ของสถาบนั 3.45 0.49 

ปาน
กลาง 

3. จดัระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั  เอ้ือต่อการเป็นสถาบนัอุดมศึกษา  
ใหมี้ศกัยภาพในการดาํเนินการคล่องตวั  โปร่งใส  ตรวจสอบไดต้ามหลกั
ธรรมาภิบาล  และประเมินผลไดร้วมทั้งเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทั้งใน
สถาบนั  ผูท้รงคุณวฒิุ  และชุมชน  เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  
กระจายอาํนาจและปรับลดขั้นตอนในการบริหารงานใหก้ระชบัและ
รวดเร็ว 

3.60 0.81 มาก 

4. นาํเทคโนโลยสีารสนเทศ  มาใชใ้นการบริหารจดัการภายในเพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว  ทนัสมยั  ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทาํงาน  รวมทั้งเอ้ือต่อการเรียนรู้ของบุคลากร 

3.81 0.43 มาก 

5. พฒันาระบบบริหารจดัการความเส่ียงในการบริหารวิทยาเขต 
3.02 0.63 

ปาน
กลาง 

6. สนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการโดยใชร้ะบบการประกนั
คุณภาพ 

4.20 0.87 มาก 

7. เนน้หลกัการรวมบริการประสานภารกิจเพื่อใหเ้กิดความประหยดัและมี
ประสิทธิภาพและการติดตามการกาํกบัติดตามการบริหาร 

3.74 0.39 มาก 

รวม 3.70 0.44 มาก 
 

   จากตารางท่ี 22 พบว่า ความคิดเห็นของคณาจารยโ์ดยภาพรวมของการเสริมสร้างและ
พฒันากระบวนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล อยูใ่นระดบั มาก  ( x = 3.70) เม่ือพิจารณารายการ

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) สนบัสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโดยใช้
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ระบบการประกนัคุณภาพ  ( x = 4.20) 2) ใชก้ระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์  ซ่ึงประกอบดว้ยการ

วางแผน  การจดัองคก์าร  การนาํ  และการควบคุม  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  และการบริหาร
แบบมีส่วนรวมเป็นแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของสถาบนัการพลศึกษา       
( x = 4.13) และ 3) นาํเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใชใ้นการบริหารจดัการภายในเพ่ือความสะดวก 

รวดเร็ว  ทนัสมยั  ใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า  และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน  รวมทั้งเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของบุคลากร ( x = 3.81) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ พฒันาระบบบริหารจดัการ

ความเส่ียงในการบริหารวิทยาเขต ( x = 3.02) 

2.4.2  ตวับ่งช้ีที ่7 การมรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบรายการ 

           มีการดาํเนินการตามเป้าหมายครบทั้ง 6 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) การพฒันาและสร้างความเขา้ใจทีมงานการประกนัคุณภาพท่ีเป็น 

อาจารยแ์ละบุคลากร 
(2) การสร้างระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหมี้มาตรฐาน 
(3) ระบบและกลไกการใหค้วามรู้การประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 
(4) การสร้างวฒันธรรมการประเมินคุณภาพในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
(5) ทุกวิทยาเขต  ผา่นการประเมินผลคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  และ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(6) การเผยแพร่ขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนอยา่ง 

หลากหลายรูปแบบ 
2) หลกัฐาน /ร่องรอย /เอกสารอ้างองิ ประกอบการตรวจสอบรายการ 

(1) สภาสถาบนัการพลศึกษาไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาเกณฑ ์
มาตรฐานตวัช้ีวดัการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเห็นชอบใหเ้ปล่ียนช่ือ “กองประสานงาน” เป็น 
“กองวิจยัและประกนัคุณภาพการศึกษา” เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของงานตามภารกิจเร่ืองการประกนั
คุณภาพการศึกษาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน นอกจากนั้นไดพิ้จารณาในรายละเอียดของผลการประเมินตนเอง
เพ่ือให้เกิดการพฒันาอยูเ่สมอ โดยให้ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการว่าหากหน่วยงานใดมีผลการ
ประเมินตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน ให้กาํชบัและติดตามอย่างใกลชิ้ด กาํชบั ให้แต่ละหน่วยงาน
เตรียมการให้มีความพร้อม เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพตลอดเวลา และให้ผูบ้ริหารทุก
หน่วยงานรับทราบผลคะแนนการประเมินและปัญหาของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือสร้างความตระหนกั
ให้แต่ละหน่วยงานเกิดการแข่งขนักนัเพ่ือพฒันาปรับปรุงการดาํเนินการให้ดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้
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สถาบนัการพลศึกษาสามารถพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาให้ดีข้ึนในปีการศึกษา
ต่อไป 

(2) สถาบนัการพลศึกษา ไดก้าํหนดใหก้ลุ่มมาตรฐานและประกนัคุณภาพ 
การศึกษา กองวิจยัและประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางดาํเนินการเก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งระดบัอุดมศึกษาและระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการกาํหนดการ
ดาํเนินงานโดยใชว้งจรคุณภาพ (PDCA) ในการดาํเนินงานเพ่ือให้เกิดวงจรในการทาํงานอย่าง
ต่อเน่ือง อนัจะนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพอยา่งจริงจงั โดยจดัให้มีการทบทวนระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือทบทวนการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพและวางแผนในการ
ดาํเนินงานในปีต่อไปโดยมีผูบ้ริหาร ผูรั้บผิดชอบการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั และ
ผูท้รงคุณวุฒิเขา้ร่วม มีการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือกาํกบัติดตามการพฒันาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาทั้งระดบัอุดมศึกษา 17 วิทยาเขต โดยมีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานการ
ประเมิน ซ่ึงสถาบนัสามารถนาํผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนคุณภาพต่อไป มีการสนบัสนุน
ให้มีการพฒันาบุคลากรโดยการจดัการไปศึกษาดูงานประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท่ี
ประสบความสําเร็จในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา เช่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลยันเรศวร และจดัให้มีการเผยแพร่ผลการดาํเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) สถาบนัการพลศึกษาไดมี้การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) โดยไดเ้ขา้ตรวจเยีย่มใน
วนัท่ี 4, 6, 7, 8 และ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีการตรวจเยีย่มท่ีสาํนกังานอธิการบดี และวิทยาเขต
ประกอบดว้ย วิทยาเขตสุพรรณบุรี สุโขทยั ศรีสะเกษ และกระบ่ี  ผลการประเมินทั้งในภาพรวมและ
ระดบัวิทยาเขตรับรองตามมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ ์สมศ. 

(4) สถาบนัการพลศึกษา ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถาบนัการพลศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2553 ทั้งในระดบัอุดมศึกษา (วิทยาเขต 17 แห่ง) 
และระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โรงเรียนกีฬา 11 แห่ง) ตลอดช่วงเดือนกรกฎาคม 2554 โดยในปี
การศึกษา 2553 สถาบนัการพลศึกษา ไดเ้รียนเชิญ ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ุฒิชยั  ธนาพงศธร เป็น
ประธานการตรวจประเมินระดบัสถาบนั โดยมีการประชุมเตรียมคณะประเมินภายใน ดงัภาพท่ี 20 
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ภาพที ่20  การประชุมคณะกรรมการประเมินภายในสถาบนัการพลศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
    ปีการศึกษา  2553 
 

(5) สถาบนัมีคู่มือ แผนคุณภาพ และเคร่ืองมือการประกนัคุณภาพ 
การศึกษาสาํหรับสถาบนัการพลศึกษา ในทุกปีการศึกษา ท่ีมีการจดัส่งมอบใหก้บัทุกวิทยาเขตใช้
เป็นคู่มือในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

(6) ทุกวิทยาเขตใหค้วามสาํคญักบัการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมี 
คําสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสํานักงานและระดับคณะ 
นอกจากนั้นมีการจดัทาํรูปเล่มการประกนัคุณภาพภายใน (SAR) มีคณะกรรมการตรวจเยีย่มภายใน
โดยมีคณะกรรมการในวิทยาเขตอ่ืนแลกเปล่ียนกนัตรวจเยี่ยมเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ ปรับปรุงแกไ้ข 
ในการท่ีจะรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

(7) สถาบนัการพลศึกษาจดัโครงการอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพ 
การศึกษาให้กบับุคลากรในระดบัวิทยาเขต จาํนวน 3 รุ่น โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ระเมิน
คุณภาพตามหลกัสูตรของ สกอ. และกลุ่มอบรมเป็นเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปี
การศึกษา 2553 

(8) สถาบนัการพลศึกษามีการเผยแพร่ผลการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อ 
สาธารณชนผา่นทางระบบเวบ็ไซน์ www. ipe.ac.th รวมทั้ง เวบ็ไซน์ของวิทยาเขต 17 เวบ็ไซน์ ท่ีมี
การเช่ือมโยงจากเว็บไซน์ส่วนกลางได้ นอกจากนั้นมีการเผยแพร่ทางเอกสาร ได้แก่ รายงาน
ประจาํปีการศึกษา และวารสารวิชาการ สถาบนัการพลศึกษา 

3) ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึอธิการบดสีถาบันการพลศึกษา 
    การสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ มีผลการ
สมัภาษณ์ ดงัน้ี 
  “ความยุ่ งยากของการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกก็มีบ้าง ต้อง
พิจารณามาต้ังแต่การปรับเปล่ียนนโยบายของ สมศ. ท่ีมีการเปล่ียนชุดของคณะ สมศ.ส่งผลกระทบ
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บ้างต่อการปริหารจัดการ นักวิชาการท้ังหลายมีความคิดท่ีไม่ส้ินสุดก็ดาํเนินการไป ซ่ึงในส่วน
ระดับปฏิบัติต้องมีการปรับ ปัญหาท่ีมีอยู่คือ เรามีการจัดการศึกษาใน 3 คณะ ท่ีกระจายตามวิทยา
เขต 17 วิทยาเขต เพราะฉะน้ันการปฏิบัติจะอยู่ ท่ีวิทยาเขต การท่ีจะทาํประกันคุณภาพให้เหมือนกัน
หรือเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันก็ค่อนข้างจะยากจึงเป็นเร่ืองของการบริหารจัดการให้รวมเป็นหน่ึง
เดียวให้ได้ ในการท่ีจะรองรับการประกนัคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  
  เร่ืองบคุลากรจะต้องฝึกคนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ ซ่ึง 3-4 
ปีมานีส้ถาบันทาํโครงการพัฒนาบุคลากรมากพอสมควร เม่ือทุกคนเข้าใจการประกันคุณภาพการ
ขบัเคล่ือนการประกันคุณภาพในลักษณะของการทาํงานปกติกจ็ะเป็นไปด้วยระบบคุณภาพด้วย ” 

4) ผลการวเิคราะห์การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการมรีะบบและกลไกการ 
ประกนัคุณภาพ  โดยคณาจารย์ ดงัน้ี 
 

ตารางที ่23 แสดงผลการมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ โดยคณาจารย ์
 

ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การ 

แปลผล 
   x  S.D. 

1. การพฒันาและสร้างความเขา้ใจทีมงานการประกนัคุณภาพซ่ึงเป็น
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 

3.60 0.71 มาก 

2.   สร้างระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหมี้มาตรฐาน 3.95 0.68 มาก 
3. จดัใหมี้ระบบและกลไกการใหค้วามรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่

นกัศึกษา 3.41 0.81 
ปาน
กลาง 

4.   สร้างวฒันธรรมการประเมินคุณภาพในสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 3.95 0.68 มาก 
5. ทุกวิทยาเขต  ผา่นการประเมินผลคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.61 0.80 มาก 

6. การเผยแพร่ขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนอยา่ง
หลากหลายรูปแบบ 

3.81 0.39 มาก 

รวม 3.72 0.60 มาก 
 

    จากตารางท่ี 23 พบว่า ความคิดเห็นของคณาจารยโ์ดยภาพรวมของระบบ
และกลไกการประกนัคุณภาพ อยูใ่นระดบั มาก    ( x = 3.72) เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียท่ีมีค่าสูงสุดใน 3 

อนัดบั คือ 1) สร้างระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน ( x = 3.95)  2) สร้าง
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วฒันธรรมการประเมินคุณภาพในสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง ( x = 3.95) และ 3) การเผยแพร่ขอ้มูลการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนอยา่งหลากหลายรูปแบบ ( x = 3.81) สาํหรับรายการท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ จดัใหมี้ระบบและกลไกการใหค้วามรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
( x = 3.41) 

2.4.3    ตวับ่งช้ีที ่8 การมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบรายการ 

มีการดาํเนินการตามเป้าหมายครบทั้ง 5 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นดูแลระบบและ update 

ขอ้มูลท่ีมีประโยชนข์องสถาบนัและอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง 
(2) การใชป้ระโยชนก์บัขอ้มูลในระบบสารสนเทศอยา่งมากและมีความ 

สร้างสรรค ์
(3) การพฒันาซอฟทแ์วร์ และมีศูนยเ์ครือข่ายของเทคโนโลยสีารสนเทศ  

โดยเฉพาะอินเตอร์เนตครอบคลุมทั้งสถาบนั และวิทยาเขต 
(4) มีขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ีเป็นประโยชนต่์อของบุคลากรและนกัศึกษา  

เช่น การจดัซ้ือขอ้มูลเก่ียวกบัวารสาร ตาํราอิเลคทรอนิคส์ งานวิจยั ทั้งของไทยและต่างประเทศ 
ทั้งน้ีสามารถเขา้ถึงดว้ยระบบการสร้างรหสัผา่น 

(5) มีระบบการจดัการเรียนรู้โดยใชร้ะบบ IT โดยมีสถานท่ีหอ้งเรียนและ 
อุปกรณ์รองรับอยา่งทัว่ถึง 

2) หลกัฐาน /ร่องรอย/เอกสารอ้างองิ ประกอบการตรวจสอบรายการ 
(1) ในระยะเร่ิมตน้สถาบนัการพลศึกษาไดจ้ดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นไอซีที  

คือนายพิชยั  ตรรกบุตร มาเป็นท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ
สถาบนั 

(2) จา้งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ในการดาํเนินการจดัทาํแผน 
แม่บทสถาบนัการพลศึกษา ตามโครงการจดัทาํแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ของสถาบนัการพลศึกษาปี พ.ศ.2551-2555 

(3) สถาบนัการพลศึกษาไดน้าํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
ส่ือสารมาใชใ้นการบริหารจดัการและการจดัการศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้
ดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางในการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถาบนั ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามพนัธกิจหลกัในทั้ง 4 ดา้น คือ การจดัการศึกษาดา้นพลศึกษาการวิจยัและ
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ให้บริการทางวิชาการกบัชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา สําหรับบุคคลท่ีมี
ความสามารถพเิศษทางกีฬา และการทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้น และกีฬาไทย 

(4) สถาบนัการพลศึกษาไดน้าํเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา
ใชใ้นการพฒันาสถาบนัการพลศึกษา ไดแ้ก่ (1) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรักษา
ความปลอดภยั (Log File) เพ่ือเป็นในการเตรียมความพร้อมทางดา้นระบบรักษาความปลอดภยั การ
ป้องกนัการบุกรุกและทาํลายขอ้มูลในระบบ และให้ครอบคลุมตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํ
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เร่ืองหลกัเกณฑก์ารเกบ็รักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผูใ้หบ้ริการ พ.ศ. 2550 โดย
ไดติ้ดตั้งในสาํนกังานอธิการบดี วิทยาเขต 17 แห่ง (2)  การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังาน ระบบงานบริหารบุคคล ซ่ึงเป็นระบบเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล เช่น 
การดาํเนินการบรรจุบุคลากรเขา้รับราชการ รับโอนและใหโ้อนขอตาํแหน่งชาํนาญการ ดาํเนินการ
เร่ืองการลาออกจากราชการ การลาศึกษา การฝึกอบรม ดูงาน ไปราชการประชุม สัมมนา การขอ
ตาํแหน่งทางวิชาการ เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 21 

 
\ 
 
 
 
 
 

ภาพที ่21 แสดงการจดัทาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุน 
   การปฏิบติังานของสถาบนัการพลศึกษา 

 

(3)  การพฒันาระบบโครงข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Network) ซ่ึงสถาบนัการพลศึกษาไดร่้วมกบั
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในการเช่าสายสัญญาณความเร็วอินเตอร์เน็ต โดยมีการเช่ือมต่อ
ระหว่างสาํนกังานอธิการบดี 17 วิทยาเขต ทั้งน้ีสามารถใชง้านไดท้ั้งในส่วนของระบบอินเตอร์เน็ต
และอินทราเน็ต เพ่ือใชใ้นการพฒันาดา้นการศึกษาของนกัเรียนและนกัศึกษา และสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของบุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา (4)  การติดตั้งระบบข่ายสายภายในของสถาบนั
การพลศึกษา เพ่ือให้การเช่ือมโยงโครงข่ายสายภายในท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัโดยการเช่ือมต่อ
ระหว่างอาคารนั้นใชส้าย Fiber Optic ส่วนการเช่ือมต่อภายในอาคารใชส้าย LAN ซ่ึงจะครอบคลุม
พ้ืนท่ีการใชง้านของสถาบนัการพลศึกษาสาํนกังานอธิการบดี 17 วิทยาเขต และเป็นการเพ่ิม
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ศกัยภาพดา้นการส่ือสารขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ(5)  การพฒันาบุคลากรดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัการพลศึกษาไดจ้ดัโครงการอบรมพฒันาบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) ผูบ้ริหาร 2) ครู อาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษา และ 3) เจา้หนา้ท่ีดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยไดมี้
การจดัอบรมการใชง้านระบบบริหารจดัการการบริการทางการศึกษา (e-education) ให้กบัครู 
อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาประจาํ 17 วิทยาเขต  

 3)  ผลการวเิคราะห์การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการมรีะบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการส่ือสาร  โดยคณาจารย์ ดงัน้ี 
 

ตารางที ่24 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
     โดยคณาจารย ์

 

ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การ

แปลผล 
   x  S.D. 

1. มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นดูแลระบบและ update 
ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ของสถาบนัและอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง 

3.60 0.81 มาก 

2. การใชป้ระโยชนก์บัขอ้มูลในระบบสารสนเทศอยา่งมากและมีความ
สร้างสรรค ์

3.79 0.77 มาก 

3. การพฒันาซอฟทแ์วร์ และมีศนูยเ์ครือข่ายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยเฉพาะอินเตอร์เนตครอบคลุมในทุกสถาบนั และวิทยาเขต 

3.95 0.98 มาก 

4. มีขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ีเป็นประโยชนต่์อของบุคลากรและนกัศึกษา เช่น 
การจดัซ้ือขอ้มูลเก่ียวกบัวารสาร ตาํราอิเลคทรอนิคส์ งานวิจยั ทั้งของไทย
และต่างประเทศ ทั้งน้ีสามารถเขา้ถึงดว้ยระบบการสร้างรหสัผา่น 

3.76 0.68 มาก 

5. มีระบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชร้ะบบ IT  โดยมีสถานท่ี หอ้งเรียน และ
อุปกรณ์รองรับอยา่งทัว่ถึง 3.41 0.81 

ปาน
กลาง 

รวม 3.71 0.71 มาก 
 

     จากตารางท่ี 24 พบว่า ความคิดเห็นของคณาจารยโ์ดยภาพรวมของการมี
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อยูใ่นระดบั  มาก   ( x = 3.71) เม่ือพิจารณารายการท่ี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ 1) การพฒันาซอฟท์แวร์ และมีศูนยเ์ครือข่ายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะอินเตอร์เนตครอบคลุมในทุกสถาบนั และวิทยาเขต ( x = 3.95)  2) การใช้
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ประโยชน์กบัขอ้มูลในระบบสารสนเทศอย่างมากและมีความสร้างสรรค ์( x = 3.79) และ 3) มี

ขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อของบุคลากรและนกัศึกษา เช่น การจดัซ้ือขอ้มูลเก่ียวกบั
วารสาร ตาํราอิเลคทรอนิคส์ งานวิจยั ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งน้ีสามารถเขา้ถึงดว้ยระบบการ
สร้างรหสัผา่น ( x = 3.76) สาํหรับรายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ มีระบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช้

ระบบ IT  โดยมีสถานท่ี หอ้งเรียน และอุปกรณ์รองรับอยา่งทัว่ถึง ( x = 3.41) 

 2.5   ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : หลกัสูตร 
หลกัสูตรไดก้าํหนดตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
2.5.1  ตวับ่งช้ีที ่9 การพฒันาหลกัสูตร 

1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบรายการ 
           มีการดาํเนินการตามเป้าหมาย  6 รายการ จากทั้งหมด 9 รายการไดแ้ก่ 

(1) จดัหลกัสูตรตามความตอ้งการของสงัคม 
(2) พฒันาหลกัสูตรใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคุณภาพบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
(3) พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความหลากหลายรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัความ 

ตอ้งการของผูเ้รียนและพฒันาสงัคม 
(4) ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรใหมี้ลกัษณะสหวิทยาการ เพ่ือใหผู้เ้รียน 

สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชท้ั้งดา้นวิชาการและประกอบอาชีพ 
(5) พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน ตามความตอ้งการของสงัคม 
(6) พฒันาหลกัสูตรความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งใน 

และต่างประเทศ 
ในส่วนรายการท่ียงัไมไ้ดด้าํเนินการหรือยงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนไดแ้ก่ 
(1) ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรท่ีรวมศาสตร์หลายๆ ศาสตร์โดยใชท้รัพยากร 

ร่วมกนั ขา้มสาขาวิชา ขา้มคณะวิชา โดยปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 
(2) จดัหลกัสูตรท่ีภาคเอกชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษา เพ่ือ 

พฒันาศกัยภาพของสถาบนั 
(3) พฒันาหลกัสูตรนานาชาติ เพ่ือรองรับความเป็นระดบันานาชาติของสถาบนั 

การพลศึกษา 
2) หลกัฐาน/ร่องรอย/เอกสารอ้างองิ ประกอบการตรวจสอบรายการ 

(1) สถาบนัการพลศึกษาไดจ้ดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ดา้นพลศึกษา       
สุขศึกษา กีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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ตารางที ่25 แสดงหลกัสูตรท่ีเปิดการสอนระดบัอุดมศึกษาในสถาบนัการพลศึกษา 
 

คณะวชิา หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4 ปี 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาํลงั
กายและกีฬา 
สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 4 ปี 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุ

ศึกษาศาสตร์ 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 

(5 ปี) 

สาขาวิชาพลศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษาสาํหรับคนพิการ 
สาขาวิชาสุขศึกษา 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ศิลปศาสตร์ 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

(4 ปี) 

สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา 
สาขาวิชาธุรกิจสุขภาพ 
สาขาการจดัการกีฬา 
สาขาวิชาผูน้าํนนัทนาการ 
สาขาวิชานนัทนาการเชิงพาณิชย์
และการท่องเท่ียว 

 

(2) สภาสถาบนัการพลศึกษาไดเ้ห็นชอบในการประชุมสภา คร้ังท่ี 39 (1/2553)  
ในการดาํเนินการ ไดแ้ก่ (1) ให้พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรของคณะวิชาทั้ง 3 คณะ คือ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ให้มีความสมบูรณ์ 
ทนัสมยั และครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ (2) ใหเ้ปล่ียนคาํว่า “โปรแกรมวิชา” เป็น “สาขาวิชา” ใน
ทุกหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในแต่ละคณะวิชา ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทาํใหน้กัศึกษาท่ีศึกษา
ในโปรแกรมวิชานนัทนาการเชิงพาณิชยแ์ละการท่องเท่ียว สามารถขอใบประกาศนียบตัรวิชาชีพได้
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด (3) หด้าํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรมวยไทยและกระบ่ีกระบอง เพ่ือนาํมาใช้
เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัการพลศึกษา ตามพนัธกิจในดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน และ
ทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย และ (4) ไดอ้นุมติัหลกัสูตรระยะสั้นอีก
หลายหลกัสูตร เช่น หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพครู หลกัสูตรผูฝึ้กสอนกีฬาและผูต้ดัสินกีฬา 
หลกัสูตรการบริหารจดัการกีฬากอลฟ์ ตะกร้อ เทนนิส  
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(3) สถาบนัการพลศึกษายงัไดจ้ดัการอบรมหลกัสูตรระยะสั้น ใน 17 วิทยาเขต  
โครงการผลิตครูพลศึกษา กีฬา และนนัทนาการ ใหก้บัครูประจาํการท่ีสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียน
ขั้นพ้ืนฐานทัว่ประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบนั 

(4) นอกจากนั้นสถาบนัการพลศึกษายงัจดัฝึกอบรมหลกัสูตรระยะส้ันตาม 
ความตอ้งการของสังคม ไดแ้ก่ (1) หลกัสูตรการจดัการกีฬาและนนัทนาการ (2) หลกัสูตรการ
ฝึกสอนกีฬา (3) หลกัสูตรการนวดเพ่ือบาํบดันกักีฬา และ (4) หลกัสูตรการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย 

(5) สถาบนัการพลศึกษามีการลงนามแลกเปล่ียนวิทยาการ ความรู้ บุคลากร  
และการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะมีนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษาไดไ้ปศึกษาต่อท่ี
ประเทศคิวบา จาํนวน 8 คน ในปีการศึกษา 2549 จาํนวน 2 คน ในปีการศึกษา 2550 

3) ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึอธิการบดสีถาบันการพลศึกษาและอดีตรักษาการ
อธิการบด ีสถาบันการพลศึกษา 

   การสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัหลกัสูตรและความสามารถในการแข่งขนั ผลการ 
สมัภาษณ์อธิการบดี (นายสมพงษ ์ ชาตะวิถี) ดงัน้ี 
 “สถาบันการพลศึกษามีความสามารถในการแข่งขัน เน่ืองจากว่ามีความพร้อม
ในหลายด้าน เช่น ความพร้อมเก่ียวกับสถานท่ีการเรียนการสอน ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางด้าน
การกีฬา ศักยภาพของคณาจารย์ท่ีมีจาํนวนมากท่ีเก่ียวข้องกับด้านพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การ
กีฬาโดยตรง และมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเฉพาะทางด้านพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์
การกีฬาและอ่ืนๆ เราจึงมีจุดแขง็ในด้านนี ้
 หลักสูตรท่ีเปิดทาํการเรียนการสอนก็ได้เปรียบตรงท่ีนักศึกษามีความเฉพาะ
ทาง มีความรู้เร่ืองกีฬาท้ัง 3 คณะ และจบแล้วสามารถท่ีจะมีงานทาํ เช่นนักศึกษาทางด้านส่ือสารการ
กีฬาของวิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตกรุงเทพ น้ันสามารถมีงานทําในรายการโทรทัศน์
เก่ียวกับด้านส่ือสารการกีฬากว่า 80% เราได้เปรียบตรงท่ีเรามีความรู้ด้านการกีฬาการจะพูดเร่ือง
นิเทศศาสตร์ส่ือสารการกีฬาบนเวทีได้ ถ้าไม่รู้เร่ืองกีฬากไ็ม่ได้เลย แต่ถ้าสู้ได้หรือไม่กค็งไม่ได้วัด
กันตรงนี ้แต่นักศึกษาของเรามีการพัฒนามาตามกระบวนการ เราสามารถพูดได้ในเร่ืองพลศึกษา 
กีฬา และเติมเมด้วยของของการประชาสัมพนัธ์ 
 หลักสูตรเราได้มีการทบทวนและมีการรายงานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงตัวชี้วัดหน่ึง
ของหลักสูตรก็คือ จาํนวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทาํตรงตามท่ีเรียนมา สะท้อนถึง
ความต้องการของสังคม ขณะท่ีหลกัสูตรท่ีมีอยู่ เรากมี็การจัดการเรียนการสอนไป แต่กพ็ยายามท่ีจะ
ทําหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนซ่ึงเป็นหลักสูตรระยะส้ัน เช่น การเปิด
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หลักสูตรให้กับครูประจาํการในการศึกษาขั้นพืน้ฐานได้มีวุฒิทางพลศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาความขาด
แคลนของครูพลศึกษาในโรงเรียน ซ่ึงเราได้ทาํต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 4 แล้ว นอกจากน้ัน เรากาํลังท่ีจะ
ยกร่างหลักสูตรท่ีเตรียมในการจัดการเรียนการสอนในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรีซ่ึงเร่ืองนีเ้ป็นเร่ือง
ท่ีต้องแก้ไขใน พ.ร.บ. การพลศึกษา พ.ศ. 2548 ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีต้องดาํเนินการต่อไป” 

   การสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัความสามารถในการแข่งขนั ผลการสมัภาษณ์ 
อดีตรักษาการอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา (นายทินกร  นาํบุญจิตต)์ ดงัน้ี 

 “มองแล้วท่ีอ่ืนสู้เราไม่ได้ เพราะเนือ้ตัวเราเก่งกว่า เราเป็นมืออาชีพกว่า ผมไม่ 
ห่วงไม่กลัวเลยเร่ืองกีฬา คบ.ด้วยกันมาแข่งกับครูพลศึกษาด้วยกันดูสิ คบ.พลศึกษามีศักยภาพ
เหนือกว่า ไม่ว่าจะเป็นการ เล่นได้ สอนได้ ตัดสินได้ แต่มหาวิทยาลัยเขาจะเน้นหนักในเร่ืองทาง
วิชาการ ในหลกัการ ซ่ึงความเป็นจุดแขง็ของเราอย่างนีเ้ราสู้เขาได้ 

 ต้องเข้าใจว่า พลศึกษาจะอ่อนด้านวิชาการ แต่เขาเก่งในเร่ืองปฏิบัติท้ังน้ัน  
สมัยก่อนสู้ได้ในทางวิชาการ แต่ตอนหลังต้องเสริมส่ิงเหล่านี้ให้ ซ่ึงต่อไปพลศึกษาไม่ได้ปฏิบัติ
อย่างเดียว ต้องมีลักษณะ coaching ซ่ึงเป็นเร่ืองของการบริหารจัดการ พอตอนหลังมาอีกมนัต้องหา
วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเรียนด้วย เราต้องสร้างคนให้เป็นอย่างน้ัน ” 

4) ผลการวเิคราะห์การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตร   
โดยคณาจารย์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่26 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการพฒันาหลกัสูตร โดยคณาจารย ์
 

ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การ

แปลผล 
   x  S.D. 

1. ความสมัพนัธ์ของหลกัสูตรกบัพนัธกิจของสถาบนั 4.02 0.66 มาก 
2. จดัหลกัสูตรตามความตอ้งการของสังคม 4.18 0.75 มาก 
3. จดัหลกัสูตรท่ีรวมศาสตร์หลายๆ ศาสตร์ (Multidisciplinary) โดยใช้

ทรัพยากรร่วมกนั ขา้มสาขาวิชา ขา้มคณะวิชา โดยปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสงัคม 

3.39 0.39 
ปาน
กลาง 

4. พฒันาหลกัสูตรใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของบณัฑิต 4.20 0.79 มาก 
5. พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความหลากหลายรูปแบบสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียนและพฒันาสังคม 
4.15 0.68 มาก 

6. ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหมี้ลกัษณะสหวิทยาการ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถนาํ
ความรู้ไปประยกุตใ์ชท้ั้งดา้นวิชาการและประกอบวิชาชีพ 

3.95 0.68 มาก 

7. จดัหลกัสูตรเอกชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษา เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของสถาบนั 3.49 0.81 

ปาน
กลาง 

8. พฒันาหลกัสูตรระยะสั้นตามความตอ้งการของสังคม 3.74 0.65 มาก 
9. พฒันาหลกัสูตรความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งในและ

ต่างประเทศ 
3.74 0.43 มาก 

10. พฒันาหลกัสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับความเป็นระดบันานาชาติของสถาบนั
การพลศึกษา 3.32 0.56 

ปาน
กลาง 

รวม 3.82 0.51 มาก 
 

           จากตารางท่ี 26 พบว่า ความคิดเห็นของคณาจารยโ์ดยภาพรวมของการพฒันา
หลกัสูตร อยู่ในระดบั มาก  ( x = 3.82) เม่ือพิจารณารายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 อนัดบั คือ        
1) พฒันาหลกัสูตรใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของบณัฑิต ( x = 4.20)  2)  จดัหลกัสูตรตามความ
ตอ้งการของสังคม ( x = 4.18) และ 3) พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความหลากหลายรูปแบบสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียนและพฒันาสังคม ( x = 4.15) สาํหรับรายการท่ีมีค่านอ้ยสุด คือ พฒันา
หลกัสูตรนานาชาติ เพ่ือรองรับความเป็นระดบันานาชาติของสถาบนัการพลศึกษา ( x = 3.32) 
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 2.6  ข้อเสนอแนะการประเมินด้านปัจจยันําเข้า 
        จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยันาํเขา้ ท่ีมีตวับ่งช้ีจาํนวน 8 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 โดยผลการวิเคราะห์นาํมาซ่ึงผลการประเมินในแต่ละตวับ่งช้ี ตามรายละเอียด
ท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้ ผลการประเมินปัจจยันาํเขา้มีขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 

1) จาํนวนนักศึกษาท่ีมีน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการเปิดรับสมัครในคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและคณะศิลปศาสตร์ จึงเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารทั้งใน
ระดบัคณะ ระดบัวิทยาเขต และระดบัส่วนกลาง ควรจะให้ความสําคญัอย่างจริงจงัท่ีจะหาแนว
ทางแกไ้ขร่วมกนั ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

2) การมีจาํนวนนักศึกษาท่ีน้อยเม่ือเทียบกับสัดส่วนของอาจารย์ สามารถมีผลทั้ ง
ทางบวกและทางลบ กล่าวคือ ผลทางบวก คณาจารยส์ามารถท่ีจะทุ่มเทความรู้ความสามารถของตน
นาํไปสู่การพฒันาผูเ้รียนหรือนกัศึกษาไดอ้ย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพมากท่ีสุด ขณะท่ีผลทางลบคือ 
ความไม่คุม้ค่าของทรัพยากรท่ีมีอยู่ ดงันั้นสถาบนัจึงควรท่ีจะสร้างคุณภาพให้กบัผูเ้รียนให้ได้
มาตรฐานทั้ งตรงตามท่ีเป้าหมายของสถาบนัท่ีกาํหนดไว  ้รวมทั้ งคุณภาพตรงตามกรอบคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ควบคู่ไปกบัการเพ่ิมปริมาณของนกัศึกษาใหไ้ดต้ามเป้าหมายในการสร้าง
ความคุม้ค่าของการบริหารทรัพยากรดา้นบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่

3) การพฒันาดา้นบุคลากรในดา้นการเพ่ิมคุณวุฒิให้สูงข้ึน ควรจะกาํหนดกรอบการ
พฒันาเพ่ือใหต้รงกบัภารกิจและหลกัสูตรของสถาบนัท่ีเปิดทาํการเรียนการสอนหรือคาดว่ามีความ
เป็นไปไดท่ี้จะพฒันาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจและคุณวุฒิของคณาจารย ์ นอกจากนั้นควรมี
การสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากร ค่านิยมต่อการรักและพฒันาองคก์ร เพ่ือใหส้ามารถร่วมกนัพฒันา
สถาบนัและไม่เกิดการไหลออกของบุคลากรภายหลงัจากสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

4) หลกัธรรมาภิบาลควรจะมีการเผยแพร่สู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งสร้างค่านิยม
และวฒันธรรมการทาํงานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลในทุกระดบัของสถาบนั  

5) ระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา นอกจากจะพฒันาดา้นบุคลากรไดรั้บรู้
และสร้างวฒันธรรมการทาํงานโดยใชก้ารประกนัคุณภาพดว้ยแลว้ ควรจะสร้างกลไกและวิธีการท่ี
จะให้นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมการประกนัคุณภาพอย่างแทจ้ริง นอกจากการจดัการเรียนการสอนใน
รายวิชาการประกนัคุณภาพในสาขาวิชาพลศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ในส่วนคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพและคณะศิลปศาสตร์ไม่มีรายวิชาดงักล่าวกาํหนดในหลกัสูตร ดงันั้นสถาบนั
หรือวิทยาเขต จะหากลไกการประกนัคุณภาพใหก้บันกัศึกษา อาทิ กลไกผา่นทางกิจกรรมนกัศึกษา
หรือองคก์ารนกัศึกษา กิจกรรมดา้นการพฒันานกัศึกษา หรือการจดัการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
เป็นตน้ 
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6) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นระบบท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหาร
และการจดัการศึกษา โดยเฉพาะการจดัใหมี้ระบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชร้ะบบ IT  โดยมีสถานท่ี 
ห้องเรียน และอุปกรณ์รองรับอย่างทัว่ถึง นอกจากนั้น ยงัตอ้งส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารยไ์ด้
เรียนรู้และใชป้ระโยชน์เก่ียวกบั IT ในการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพกบัผูเ้รียนมาก
ท่ีสุด 

7) ด้านหลักสูตร  สถาบันควรจัดหลักสูตรท่ีรวมศาสตร์หลายๆ  ศาสตร์  โดยใช้
ทรัพยากรร่วมกนั ขา้มสาขาวิชา ขา้มคณะวิชา โดยปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สังคม การให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพของ
สถาบันด้วย นอกจากนั้ น การพฒันาหลกัสูตรให้เป็นนานาชาติ ในการท่ีจะรองรับความเป็น
ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือในระดบัสถาบนักบันานาชาติ 
 

3.   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกระบวนการ ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบตรวจสอบ 

รายการ แบบสอบถามความคิดเห็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั โดยคณาจารย ์และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ซ่ึงการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดย้ึดตามส่ิงท่ีมุ่งประเมิน โดยมีตวับ่งช้ี 5 ตวับ่งช้ี ตั้งแต่      
ตวับ่งช้ีท่ี 10-14 ดงัน้ี 

3.1 ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : การดาํเนินงานตามพนัธกจิของสถาบัน 4 ด้าน คอื การจดัการเรียน 
การสอน การวจิยั การบริการวชิาการ การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกฬีาไทย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการดาํเนินงานตามพนัธกิจของสถาบนั 4 ดา้น คือ การจดัการ 
เรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬา
ไทย ไดวิ้เคราะห์ตามตวับ่งช้ีตั้งแต่ตวับ่งช้ีท่ี 10, 11, 12 และ 13 ดงัน้ี 

3.1.1  ตวับ่งช้ีที ่10 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบรายการ 

          มีการดาํเนินการตามเป้าหมายครบทั้ง 12 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร 
(2) การนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใช ้
(3) การเนน้การจดัประสบการณ์ตรง โดยดาํเนินการดา้นสหกิจศึกษา 
(4) กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ใหก้บันกัศึกษา 
(5) กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา 
(6) เนน้การฝึกทกัษะใหก้บันกัศึกษา 
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(7) จดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ท่ีเหมาะสมกบัจาํนวน 
นกัศึกษา 

(8) จดัตั้งสถาบนัวิชาการกีฬา (Sport Academy) 
(9) จดัใหมี้หอ้งเรียน/อุปกรณ์ รวมทั้งส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 
(10)  ใหมี้การวิจยัเพือ่สร้างองคค์วามรู้ดา้นการเรียนการสอน 
(11)  จดัระบบฐานขอ้มูลประเมินผลการสอน 
(12)  การปรับปรุงวิธีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัสภาพการ 

จดัการเรียนรู้ 
 2)  หลกัฐาน/ร่องรอย/เอกสารอ้างองิ ประกอบการตรวจสอบรายการ 

(1) สถาบนัการพลศึกษาไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
เพ่ือให้นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาดา้นวิชาการ และทกัษะวิชาชีพ โดยการสนบัสนุนงบประมาณ 
วสัดุและอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน ห้องปฏิบติัการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ หอ้งปฏิบติัการทางนิเทศศาสตร์ หอ้งปฏิบติัการนนัทนาการ โรงฝึกพลศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน และสถาบนัการพลศึกษา
ไดจ้ดักิจกรรม/โครงการเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ โครงการเก่ียวกบัการพฒันาสร้าง
ส่ือการเรียนการสอน โครงการผลิตเอกสาร ตาํรา โครงการ/กิจกรรมศูนยว์ิทยบริการ โครงการ/
กิจกรรมของศูนยค์อมพิวเตอร์ โครงการ/กิจกรรมของศูนยว์ิทยาศาสตร์ โครงการงานนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการ/กิจกรรมพฒันาทกัษะวิชาชีพและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
โครงการพฒันาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โครงการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม และโครงการส่งเสริมและการปลูกฝังใหมี้วินยั ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย 

(2) ในทุกปีงบประมาณฝ่ายแผนงานและพฒันาของทุกวิทยาเขตจะ 
กาํหนดใหค้ณาจารยเ์สนอโครงการในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพ่ือการขอ
ใชง้บประมาณเงินรายได ้ดงันั้น คณาจารยมี์ความจาํเป็นในการจดัการเรียนการสอนและการเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้กบัผูเ้รียนโดยตรงในแผนการใชเ้งินรายไดท่ี้ไดรั้บการอนุมติั 

(3) หลกัฐานเก่ียวกบัแผนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาท่ีมีการจดัทาํ
ข้ึนใชใ้นการจดัการเรียนรู้รวมทั้งเป็นตวับ่งช้ีหน่ึงของการประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ย 

(4) การจดัการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษาในสถาบนัการพลศึกษา เป็นการเนน้
ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบติั ดงันั้น รูปแบบวิธีการจดัการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งมีความ
หลากหลาย มีการสืบคน้ขอ้มูลจากหลากหลายแหล่ง รวมถึงขอ้มูลในระบบอินเตอร์เนต การส่งงาน
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คณาจารยท์างระบบ email ส่ิงดงักล่าวเหล่าน้ีเป็นการฝึกฝนใหก้บัผูเ้รียนไดฝึ้กใชค้อมพิวเตอร์สร้าง
ความชาํนาญและมีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ 

(5) การจดัการศึกษาในสถาบนัการพลศึกษาไดเ้นน้การจดัการเรียนรู้ท่ีใช ้
ทรัพยากรร่วมกนั อาทิ คณาจารยส์ามารถสอนขา้มคณะวิชาไดท้ั้งน้ีตามความสามารถและความ
เหมาะสม รวมทั้งการใชท้รัพยากรทางการศึกษาร่วมกนั 

(6) สถาบนัการพลศึกษาได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พฒันาทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชานนัทนาการเชิงพานิชยแ์ละการท่องเท่ียว ท่ีมีความ
จาํเป็นในการใชภ้าษาองักฤษในทางการท่องเท่ียว 

(7) ในการจดัสรรงบประมาณแต่ละปี ทั้งในระดบัสถาบนัส่วนกลางและ
ระดบัวิทยาเขตจะตั้งงบประมาณเพ่ือการจดัหาหรือจดัซ้ือตาํรา สารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้กบั
นักศึกษา โดยการสํารวจความต้องการจากคณาจารย์ผูส้อนเป็นหลกั ซ่ึงสถาบันมีทรัพยากร
สารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

(8) มีโครงการจดัตั้งสถาบนัวิชาการกีฬา (Sport Academy) โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือจดัตั้งสถาบนัวิชาการกีฬา จดัแผนงานโครงการ กิจกรรมการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา ผูน้าํกีฬา
ชุมชน ผูน้าํการออกกาํลงักายทุกระดบัในหลกัสูตรต่างๆ โดยการนาํร่อง 4 หลกัสูตร หลกัสูตรละ 1 ภาค 
ไดแ้ก่ หลกัสูตรการจดัการกีฬาและนันทนาการ ณ วิทยาเขตสุโขทยั หลกัสูตรการฝึกสอนกีฬา       
ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลกัสูตรนวดเพ่ือบาํบดันักกีฬา ณ วิทยาเขตอุดรธานี และหลกัสูตรการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ณ วิทยาเขตกระบ่ี 

(9) สถาบนัการพลศึกษาไดริ้เร่ิม การดาํเนินการเก่ียวกบั การจดัตั้งสถาบนั 
วิชาการกีฬา (Sport Academy) โดยการประชุมสมัมนาความร่วมมือสถาบนัการพลศึกษากบัสถาบนั
กีฬาแห่งรัฐนิวเซาทเ์วล (NSWIS)ประเทศออสเตรเลีย ในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2551 โดย NSWIS ให้
ความสนใจและช่วยเหลือใหภ้ารกิจของสถาบนัประสบความสาํเร็จ และสถาบนัไดก้าํหนดกลยทุธ์
ในการดาํเนินการ 7 กลยทุธ์ คือ 1) เร่ืองขอ้ตกลงความร่วมมือ MOU กบั NSWIS 2) เร่ือง
คณะทาํงานพฒันาสถาบนั 3) เร่ืองกรอบทิศทางการพฒันา 4) เร่ืองการพฒันาบุคลากรเฉพาะทาง 5) 
เร่ืองการทบทวนหลกัสูตรการเรียนการสอน การฝึกกีฬา เพ่ือพฒันางานวิชาการและถ่ายทอดองค์
ความรู้ไปสู่บุคลากรสายต่างๆ 6) เร่ืองบูรณาการเน้ือหาวิชาการของสถาบนัการพลศึกษาและ
โรงเรียนกีฬา เพ่ือเช่ือมโยงความรู้ซ่ึงกนัและกนัให้ไดม้ากท่ีสุด และ 7) เร่ืองการแลกเปล่ียน
บุคลากรระหว่าง IPE และ NSWIS ในดา้นนักกีฬา ผูฝึ้กสอน และผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  
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(10) การจดัห้องเรียนในทุกวิทยาเขต ในคณะวิชาทั้ง 3 คณะมีห้องเรียนท่ี
พร้อมในการเรียนภาคทฤษฎี  สําหรับภาคปฏิบัติก็มีสถานท่ีจัดการเรียนการสอน เช่น โรง
ยมิส์เนเซียมวอลเลยบ์อล บาสเกตบอล เวทีมวย และสนามกลางแจง้โดยเฉพาะสนามกีฬาฟุตบอลท่ี
มีลู่ยางสงัเคราะห์ทุกวิทยาเขต 

(11) มีการจดัสรรงบประมาณเก่ียวกบัการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
ทุกปีงบประมาณท่ีเก่ียวกบัห้องเรียน เช่น มีการติดตั้ งระบบอินเตอร์เนตไร้สายในอาคารเรียน 
รวมทั้งมีคอมพิวเตอร์ใหก้ารสืบคน้สาํหรับการเรียนรู้ตามคณะและสาํนกัวิทยบริการ 

(12) ทุกวิทยาเขตได้รับงบประมาณในการสร้างสํานักวิทยบริการตั้ งแต่
ปีงบประมาณ 2550 เพ่ือรองรับการขยายตวัและการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

(13) สถาบนัการพลศึกษาไดส่้งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรทาํการวิจยัและ 
สร้างสรรค์งานนวตักรรมเพ่ือนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ นอกจากนั้ น ยงัได้สนับสนุน
งบประมาณดา้นการวิจยั เช่น ปีงบประมาณ 2549 มีโครงการวิจยั 58 โครงการ งบประมาณ                                         
6,112,840 บาท ปีงบประมาณ 2550 มีโครงการวิจยั 27 โครงการ งบประมาณ 14,498,700 บาท เป็น
ตน้ และในแต่ละปีสถาบนัจะสนบัสนุนการทาํวิจยัของบุคลากรทุกปี 

(14) สาํหรับการประเมินการสอนของคณาจารยน์ั้นเป็นการดาํเนินการตาม
การบริหารงานในคณะวิชาของแต่ละวิทยาเขต และจดัทาํการประเมินคณาจารยล์งในเวบ็ไซน์ของ
วิทยาเขต เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลบางส่วนในการประเมินบุคลากรดว้ย 

(15) สถาบนัการพลศึกษา ไดด้าํเนินการตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
(TQF) โดยการปรับปรุงวิธีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัสภาพการจดัการเรียนรู้ มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 

3)  ผลการวเิคราะห์การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัระบบและกลไกการ
จดัการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่27 แสดงผลวิเคราะห์ขอ้มูลระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน โดยคณาจารย ์
 

ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การ

แปลผล 
   x  S.D. 

1. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร 4.35 0.47 มาก 
2. มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใช ้ 4.22 0.79 มาก 
3. มีการเนน้การจดัประสบการณ์ตรง โดยดาํเนินการดา้นสหกิจศึกษา 4.13 0.79 มาก 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ใหก้บันกัศึกษา 4.02 0.68 มาก 
5. มีกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา 3.60 0.81 มาก 
6. เนน้การฝึกทกัษะใหก้บันกัศึกษา 4.34 0.43 มาก 
7. จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ท่ีเหมาะสมกับจาํนวน

นกัศึกษา 
4.05 0.68 มาก 

8. จดัตั้งสถาบนัวิชาการกีฬา (Sport Academy) 
3.34 0.79 

ปาน
กลาง 

9. จดัใหมี้หอ้งเรียน/อุปกรณ์ รวมทั้งส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 4.12 0.43 มาก 
10. ใหมี้การวิจยัเพือ่สร้างองคค์วามรู้ดา้นการเรียนการสอน 4.18 0.50 มาก 
11. จดัระบบฐานขอ้มูลประเมินผลการสอน 

3.49 0.49 
ปาน
กลาง 

12. มีการปรับปรุงวิธีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัสภาพการ
จดัการเรียนรู้ 

3.87 0.81 มาก 

รวม 3.98 0.52 มาก 
  

        จากตารางท่ี 27 พบวา่ ความคิดเห็นของคณาจารยโ์ดยภาพรวมของระบบและกลไก
การจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบั มาก  ( x = 3.98) เม่ือพิจารณารายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 
อนัดบั คือ 1) มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร ( x = 4.35) 2) เนน้การ
ฝึกทกัษะใหก้บันกัศึกษา ( x = 4.34) และ 3) มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
มาใช้ ( x = 4.22) สําหรับรายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ จดัตั้งสถาบนัวิชาการกีฬา (Sport 
Academy) ( x = 3.34) 
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3.1.2  ตวับ่งช้ีที ่11 ระบบการเพิม่ปริมาณนักศึกษา การลดการออกกลางคนั และ 
กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 

1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบรายการ 
มีการดาํเนินตามเป้าหมาย 4 รายการ จากทั้งส้ิน 5 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) แผนการเพ่ิมปริมาณของนกัศึกษาใหไ้ดต้ามเป้าหมายของการประกาศ

รับสมคัรอยา่งมีขั้นตอน ชดัเจน สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
(2) มีวิธีการลดจาํนวนนกัศึกษาท่ีออกกลางคนั อยา่งชดัเจน 
(3) แผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 
(4) การประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรม 

นกัศึกษา 
 ส่วนรายการท่ีมีการดาํเนินการไม่ชดัเจน คือ การนาํผลการประเมินไป 

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา 
2)  หลกัฐาน/ร่องรอย/เอกสารอ้างองิ ประกอบการตรวจสอบรายการ 

(1) สถาบนัการพลศึกษามีแผนการรับนกัศึกษาในแต่ละปีการศึกษาและมี 
ประกาศอยา่งชดัเจน โดยมีเกณฑก์ารรับนกัศึกษาท่ียดืหยุน่ และมีการประชาสัมพนัธ์ในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางรายการโทรทศัน์ช่อง NBT หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ หนงัสือพิมพ์
สยามกีฬา รายการวิทยตุ่างๆ การประชาสมัพนัธ์ในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทัว่ประเทศ รวมทั้ง
การแนะแนวการศึกษาในเชิงรุกโดยใชค้ณาจารยแ์ละนกัศึกษาในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) ขอ้ตกลงความร่วมมือกบัหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2551 โดยมีความร่วมมือกนัคือ 1) สถาบนัการ    
พลศึกษาไดใ้ห้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัต่างๆ เขา้ศึกษา
ต่อในสถาบนัการพลศึกษา 17 วิทยาเขต เพ่ือศึกษาดา้นพลศึกษา กีฬา นนัทนาการ และสุขภาพ                
2) ปีงบประมาณ 2553 สถาบนัการพลศึกษาไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาลให้จดัทาํโครงการ
อาสาสมคัรพฒันากีฬาในภาคฤดูร้อนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยสถาบนัการพลศึกษารับ
สมคัรบุคคลเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการพลศึกษาเป็นอาสาสมคัรตามโครงการน้ีทัว่ประเทศ 

(3) มีการประชาสัมพนัธ์ ในสิทธิท่ีนกัศึกษาไดรั้บในเร่ืองสวสัดิการต่างๆ 
อาทิ การพกัในหอพกันกักีฬาฟรี การไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีเป็นนกักีฬาท่ีเคย
ไดรั้บชนะเลิศในระดบัชาติหรือนานาชาติ การมีสิทธ์ิในการกูเ้งินยืมเรียนเพ่ือการศึกษา การมีทุน
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เพ่ือการศึกษากรณีท่ีนักศึกษามีความยากจน หรือการทาํประโยชน์ท่ีเป็นช่ือเสียงให้กบัสถาบนั
ภายหลงัจากเขา้ศึกษาในสถาบนั 

(4) การประชาสัมพนัธ์กรณีนักศึกษาท่ีของสถาบนัการพลศึกษาท่ีสร้าง
ช่ือเสียงให้กบัสถาบนัและประเทศชาติ ในกรณีการเป็นตวัแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาในรายการต่างๆ ทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 

(5) การสร้างโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น 
ประเทศคิวบา และประเทศออสเตรเลีย ของนกัศึกษา เพราะสถาบนัมีขอ้ตกลงความร่วมมือในการ
แลกเปล่ียนนกัศึกษาในการศึกษาต่อในดา้นพลศึกษา กีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(6) สถาบันการพลศึกษา ในแต่ละวิทยาเขตมีการสร้างเครือข่ายกับ
สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา และโรงเรียนในสังกดั เพ่ือสร้างเครือข่ายในการจดัส่ง
นกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการพลศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

(7) สถาบนัการพลศึกษามีศูนยพ์ฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ มีจุดประสงค์
ในการรองรับนกัเรียนโรงเรียนกีฬาท่ีเป็นนกักีฬาไดเ้ขา้ศึกษาต่อในสถาบนั และนกักีฬาสามารถท่ี
จะพฒันาตนเองดา้นกีฬาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

(8) ในระดบัวิทยาเขตมีหนงัสือคาํส่ัง เพ่ือการแนะแนวศึกษาต่อ การสรุป 
จาํนวนผูเ้ขา้ศึกษาต่อ การวิเคราะห์ความเป็นไปได ้อาทิ รายงานการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการเขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในสถาบนัการพลศึกษา ของสถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตชยัภูมิ ทั้งน้ี
เพ่ือนาํผลการวิเคราะห์ วิจยัดงักล่าวมากาํหนดเป็นแนวทางหรือยทุธศาสตร์ในการรับนกัศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป 

3)   ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึอธิการบดสีถาบันการพลศึกษา 
    การสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัจาํนวนนกัศึกษา และการออกกลางคนัของ 

นกัศึกษา ผลการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 
 “จาํนวนนักศึกษาแต่ละคณะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเป็นตัวแปร โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ มีประเดน็ท่ีวิเคราะห์ท่ีนักศึกษามีจาํนวนมากและมีการคัดเลือกใน 2-3 ปีหลงัมานี ้คือ 
1) มีการบรรจุครูพลศึกษาใน 2-3 ปีท่ีผ่านมาเพ่ิมขึน้ 2) เงินเดือนของครูเพ่ิมมากขึน้ 3) อุดมคติของ
คนไทยอยากจะรับราชการเป็นครู เพราะว่าเป็นอาชีพท่ีได้รับการยกย่องและมีความมั่นคง 4) การมี
งานทาํในท้องถ่ินของตนเองเม่ือสําเร็จการศึกษาแล้ว เช่น การเป็นผู้นาํการออกกาํลังกาย การเป็น
โค้ชกีฬาหรือการฝึกกีฬาในระดับท้องถ่ิน  
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 สําหรับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เป้าหมายการรับนักศึกษาคง
กาํหนดการรับมากไม่ได้ เพราะต้องดูเร่ืองคุณภาพ นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนต้องมีความรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ จะต้องมีการสอบคัดเลือก ฉะน้ันจํานวนนักศึกษาท่ีกาํหนดรับจึงมีน้อยกว่าคณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ย่ิงน้อยกว่า บางวิทยาเขตน้อยมากยงัต้องมีการทาํงานการรับนักศึกษา
และการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกมากขึน้ 
 การออกกลางคันของนักศึกษาเท่าท่ีพบเก่ียวข้องกับครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ียากจน และการเรียนอ่อนของนักศึกษา แต่เรามีแนวทางแก้ปัญหาคือ 1) การจัดหา
สวัสดิการ เร่ืองของการเข้าพักฟรีในหอพักนักศึกษา กรณีท่ีเป็นนักกีฬา การจัดหาทุนการศึกษา 
ปัจจุบันมีกองทองของนายแพทย์บุญสม  มาร์ติน มีกองทุนจากภาคเอกชน มีทุนจากวิทยาเขตท่ี
จัดหาให้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ นอกจากน้ันการแก้ปัญหาเร่ืองการเรียนก็พยายามช่วยกันทุกฝ่าย
โดยเฉพาะคณาจารย์จะต้องให้ความสําคัญกับตัวผู้ เรียนเป็นอย่างมาก ช่วยให้เขาสามารถท่ีจะเรียน
ไปพร้อมๆ กับเพ่ือนได้โดยไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาใดๆ อย่างไรกต็ามในเชิงนโยบายเราพยายามจะ
ลดค่าใช้จ่ายลงให้กับนักศึกษา จะเห็นว่าค่าเล่าเรียนของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาถูกท่ีสุดใน
ประเทศ สวัสดิการต่างๆ ท่ีจะผลกัดัน เช่น การจัดทาํหอพักแยกชายหญิงให้ครบเพียงพอกับจาํนวน
นักศึกษามีระบบการดูแลเป็นอย่างดี ก็ต้องจัดทาํแผนงบประมาณเพ่ือของบประมาณกับสํานัก
งบประมาณต่อไป” 

 4)   ผลการวเิคราะห์การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัระบบการเพิม่ปริมาณ
นักศึกษา การลดการออกกลางคนั และกจิกรรมการพฒันานักศึกษา โดยคณาจารย์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่28 แสดงผลวิเคราะห์ขอ้มูลระบบการเพิม่ปริมาณนกัศึกษา การลดการออกกลางคนั 
      และกิจกรรมการพฒันานกัศึกษา โดยคณาจารย ์

 

ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การ

แปลผล 
   x  S.D. 

1. มีแผนการเพิ่มปริมาณของนกัศึกษาใหไ้ดต้ามเป้าหมายของการประกาศ
รับสมคัรอยา่งชดัเจน สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

4.05 0.65 มาก 

2. มีวิธีการลดจาํนวนนกัศึกษาท่ีออกกลางคนั อยา่งชดัเจน 3.64 0.82 มาก 
3. มีแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 
3.98 0.50 มาก 

4. มีการประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรม
นกัศึกษา 

3.47 0.84 มาก 

5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรม
เพือ่พฒันานกัศึกษา 3.45 0.39 

ปาน
กลาง 

รวม 3.72 0.46 มาก 
 

     จากตารางท่ี 28 พบว่า ความคิดเห็นของคณาจารยโ์ดยภาพรวมของระบบการเพิ่ม
ปริมาณนักศึกษา การลดการออกกลางคนั และกิจกรรมการพฒันานักศึกษา อยู่ในระดบั มาก           
( x = 3.72) เม่ือพิจารณารายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 อนัดบั คือ 1) มีแผนการเพ่ิมปริมาณของ

นกัศึกษาใหไ้ดต้ามเป้าหมายของการประกาศรับสมคัรอยา่งเป็นขั้นตอนชดัเจน สามารถนาํไปสู่การ
ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ( x = 4.05) 2) มีแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น ( x = 3.98)  และ 3) มีวิธีการลดจาํนวน

นกัศึกษาท่ีออกกลางคนั อยา่งชดัเจน ( x = 3.64) สาํหรับรายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีการนาํ

ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา ( x = 3.45) 

3.1.3   ตวับ่งช้ีที ่12 ระบบการวจิยัและพฒันา 
1)  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบรายการ 

                มีการดาํเนินการตามเป้าหมาย 4 รายการ จากเป้าหมาย 5 รายการไดแ้ก่ 
(1) มีวิจยัสร้างองคค์วามรู้และการบูรณาการครอบคลุมทุกพนัธกิจ 
(2) มีการสร้างระบบการจูงใจในการทาํวจิยั 
(3) มีโครงสร้างการบริหารงานวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม และมีการบริหาร 
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งานวิจยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4) มีระบบการเผยแพร่งานวิจยัใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 

    ส่วนรายการท่ีไม่มีการดาํเนินการหรือการดาํเนินการท่ีไม่เป็นธรรมชดัเจน  
คือ การต่อยอดงานวิจยัและนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งจริงจงั 

2) หลกัฐาน/ร่องรอย/เอกสารอ้างองิ ประกอบการตรวจรายการ 
(1) มีโครงการวิจยัตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2553 จาํนวน 283 เร่ือง ท่ี 

ครอบคลุมทุกพนัธกิจ ตวัอย่าง โครงการวิจยัท่ีไดร้ะดบัเกียรติบตัรในระดบัดี และดีเด่น ใน
ปีงบประมาณ 2549-2550 ไดแ้ก่ (1) การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการอาชีพขบัเรือหางยาวเพ่ือ
ธุรกิจท่องเท่ียวชายทะเลอนัดามนัตามระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสําหรับนักท่องเท่ียว        
(2)  คุณลกัษณะของบณัฑิตตามความตอ้งการของสถานประกอบการและผูผ้ลิตบณัฑิต (3) สภาพ
ปัจจุบนัและความคาดหวงัของโรงเรียนใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อผูป้ระกอบวิชาชีพครูพล
ศึกษาและสุขศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู (4) พฤติกรรมการออกกาํลงักาย การเล่นกีฬา และการดู
กีฬาของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 จงัหวดัของสถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ 
และ (5) รูปแบบการบริหารจดัการท่ีดีของวิทยาเขตในสถาบนัการพลศึกษา  

(2) มีระบบแรงจูงใจในการดาํเนินการวิจยั โดยสถาบนัการพลศึกษาได ้
ส่งเสริมการทาํวิจยัและสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง ไม่จาํกดัจาํนวนงานวิจยัและไม่จาํกดัว่า
เฉพาะคณาจารยเ์ท่านั้นซ่ึงอาจารยพิ์เศษหรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีดา้นอ่ืนแต่มีความรู้การวิจยัหรือสามารถเป็น
ทีมงานวิจัย ก็สามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการวิจัยได้ ทั้ งน้ี สถาบันได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ดาํเนินการวิจยัในทุกปีงบประมาณ ตามตารางท่ี 29 
 

ตารางที ่29 แสดงงบประมาณท่ีไดรั้บตามโครงการวิจยั ในปีงบประมาณ 2549-2553 
      (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554) 

 

ปีงบประมาณ จํานวนเงินทีไ่ด้รับจดัสรรเพือ่การวจิยั จาํนวนโครงการ 
2549 6,112,840 58 
2550 14,498,700 27 
2551 7,548,930 29 
2552 5,253,460 35 
2553 6,976,600 89 
รวม 40,390,530 238 

 

ท่ีมา: สถาบนัการพลศึกษา  (2553) 
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(3) มีโครงสร้างการวิจยัและบริหารงานท่ีชดัเจน โดยมีสายงานการบริหาร
คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคุณภาพการศึกษา ผูอ้าํนวยกองวิจยัและประกนัคุณภาพ
การศึกษา มีคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งในการบริหารงานวิจยัในแต่ละปีงบประมาณ 

(4) สถาบันการพลศึกษาได้มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
หน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศ ดงัน้ี (1) ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในประเทศ ไดแ้ก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย  กรมพลศึกษา  มหาวิทยาลยับูรพา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์และ 
(2) ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศสาธารณรัฐคิวบา  มหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอ
เรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา  มหาวิทยาลยัอลัเบอร์ตา้ ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลยัพลศึกษา
และการกีฬาแห่งท่ี 2 ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลยัเทมส์ไซต ์ประเทศองักฤษ สถาบนัการกีฬา
แห่งรัฐนิวเซาเวลท ์ประเทศออสเตรเลีย โรงเรียนกีฬาประเทศมาเลเซีย โรงเรียนกีฬาสิงคโปร์ และ
สภาวฒันธรรมแห่งสหราชอาณาจกัร 

(5) มีระบบเผยแพร่งานวิจยัในระดบัชาติ ไดแ้ก่ การเผยแพร่ในวารสารสภา
วิจัยแห่งชาติ การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  สถาบันการพลศึกษา การนําเสนอใน SWU 
International Conference นอกจากนั้น สถาบนัการพลศึกษาจะดาํเนินการจดัประชุมวิชาการ
นานาชาติ สถาบนัการพลศึกษา คร้ังท่ี 1 กาํหนดจดัประชุมวิชาการในหวัขอ้“โลกาภิวตัน์ทาง       
พลศึกษา นนัทนาการ การท่องเท่ียว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ระหว่าง
วนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2554  ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร 

 3)  ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึอธิการดสีถาบันการพลศึกษาและอดีตรักษาการ
อธิการบดสีถาบันการพลศึกษา 

    การสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา ผลการสัมภาษณ์
อธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา (นายสมพงษ ์ ชาตะวิถี) ดงัน้ี 

  “ผลการท่ีสถาบันการพลศึกษาจัดสรรงบประมาณเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 
กมี็ผลงานวิจัยขึน้มากมาย ระยะแรกเรามีงานวิจัยกจ็ริงแต่กย็ังขาดการต่อยอด การนาํไปประยกุต์ใช้ 
รวมถึงการเผยแพร่ผลงานให้เป็นสากล ผลการประเมินของ สมศ.จึงต้องมีการปรับปรุง แต่ตอนนี้
เราให้ความสาํคัญมากขึน้ มีการจัดทาํวารสารท่ีได้รับการยอมรับกันว่าเป็นวารสารท่ีมี Peer Review 
หรือเป็นผู้ ท่ีกลั่นกรอง ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นผู้ทรงวุฒิระดับศาสตราจารย์ สามารถมีบทความทาง
วิชาการหรือบทความงานวิจัยได้ลงเผยแพร่ระดับชาติได้ นอกจากน้ันยังสนับสนุนในเวทีการ
ประชุมระดับนานาชาติด้วย เช่น ได้มีการนาํเสนอผลงานวิจัยท่ีเวียดนาม หรือในเดือนกันยายนนี้



328 
 

สถาบันการพลศึกษาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ โลกาภิวัตน์
ทางพลศึกษา นันทนาการ การท่องเท่ียว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซ่ึงกจ็ะ
มีผลงานวิจัยของสถาบันเข้าร่วมนาํเสนอด้วย” 

    การสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา ผลการสมัภาษณ์อดีต
รักษาการอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา (นายทินกร  นาํบุญจิตต)์ ดงัน้ี 

  “การวิจัยต้องมีการวิจัยทุกด้านเพราะมี 3 คณะ เด๋ียวนีค้ณะวิทยาศาสตร์ทาํ
วิจัยเร่ืองการท่องเท่ียว บางวิทยาเขตเปิดเร่ืองการท่องเท่ียว บางวิทยาเขตเน้นหนักเร่ืองสุขภาพ ผม
มองว่ามนัทาํได้ทุกด้าน แต่ต้องเข้าใจว่า เนือ้ตัวจริงๆ ของคนพลศึกษามนัไม่ใช่นักวิจัย แต่ถกูกดดัน
ด้วยความเป็นอุดมศึกษา จึงจาํเป็นต้องหาทุนให้คณาจารย์ไปเรียน ปริญญาเอก กันเพ่ือจะได้เอา
ความเป็นนักวิจัยเข้ามา เอาความเป็นนักวิชาการด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขศึกษาและ
นันทนาการเข้ามา น่ีแหละเนือ้ตัวเดิมเป็นนักปฏิบัติการ แต่ความเป็นอุดมศึกษา ด้วยการบังคับของ 
สมศ. ท่ีเป็นกฎหมายท่ีต้องปฏิบัติตาม มนัจึงเป็นความจาํเป็นท่ีต้องทาํการวิจัย” 

 4)  ผลการวเิคราะห์การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัระบบการวจิยัและพฒันา 
โดยคณาจารย์ ดังนี ้
 

ตารางที ่30 แสดงผลวิเคราะห์ขอ้มูลระบบการวิจยัและพฒันา โดยคณาจารย ์
 

ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การ

แปลผล 
   x  S.D. 

1. มีวิจยัสร้างองคค์วามรู้และการบูรณาการครอบคลุมทุกพนัธกิจ 4.29 0.78 มาก 
2. มีการสร้างระบบการจูงใจในการทาํวิจยั 4.33 0.49 มาก 
3. มีโครงสร้างการบริหารงานวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม และมีการบริหาร

งานวิจยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.98 0.68 มาก 

4. มีระบบการเผยแพร่งานวิจยัใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 
3.47 0.85 

ปาน
กลาง 

5. มีการต่อยอดงานวิจยัและนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งจริงจงั 
3.37 0.45 

ปาน
กลาง 

รวม 3.88 0.66 มาก 
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         จากตารางท่ี 30 พบว่า ความคิดเห็นของคณาจารยโ์ดยภาพรวมของระบบการ
วิจยัและพฒันา อยูใ่นระดบั มาก  ( x =3.88) เม่ือพิจารณารายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 อนัดบั คือ 

1) มีการสร้างระบบการจูงใจในการทาํวิจยั ( x =4.33) 2) มีวิจยัสร้างองคค์วามรู้และการบูรณาการ

ครอบคลุมทุกพนัธกิจ ( x =4.29)  และ 3) มีโครงสร้างการบริหารงานวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม และมี

การบริหารงานวิจยัอยา่งมีประสิทธิภาพ ( x =3.98) สาํหรับรายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีการ

ต่อยอดงานวิจยัและนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งจริงจงั ( x =3.37) 

3.1.4   ตวับ่งช้ีที ่13 การบริการวชิาการและทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบรายการ 

             มีการดาํเนินการตามเป้าหมายครบทั้ง 5 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) มีการสนบัสนุนใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนในหลากหลายรูปแบบ 
(2) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัองคก์รอ่ืน 
(3) มีความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
(4) มีกิจกรรมส่งเสริมและการละเล่นพ้ืนบา้น และกีฬาไทย 
(5) มีการสร้างกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้าง 

จิตสาํนึกและตระหนกัในความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมของชาติ 
2) หลกัฐาน/ร่องรอย/เอกสารอ้างองิ ประกอบการตรวจสอบรายการ 

               สถาบนัการพลศึกษาไดด้าํเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ตาม 
พนัธกิจของสถาบนัท่ีมีความครอบคลุมกบัเป้าหมาย ดงัน้ี 

(1) สถาบนัการพลศึกษามีแนวทางการใหบ้ริการทางวิชาการท่ีเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน และสร้างความพึงพอใจใหก้บัชุมชนในดา้นการบริการ 
เช่น การใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิด  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ออกกาํลงักาย
ในศูนยวิ์ทยาศาสตร์การกีฬา การจดัอบรมหลกัสูตรระยะสั้นทางการกีฬา  มุ่งเนน้การพฒันากีฬาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนไดเ้ล่นกีฬา และออกกาํลงักายพฒันาทางดา้นทกัษะและ
สุขภาพร่างกาย โดยใหบ้ริการวสัดุ อุปกรณ์ ทางการกีฬา ใหก้บัเดก็ เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจ
ออกกาํลงักายและเล่นกีฬา พร้อมการใหบ้ริการศูนยว์ิทยาศาสตร์การกีฬา การให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ออกกาํลงักายในชีวิตประจาํวนั อบรมผูน้าํการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ และอบรมให้ความรู้
เก่ียวกบักีฬาชนิดต่าง ๆ การจดัการศึกษาดา้นพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตร์การ
กีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และใหบ้ริการทางวิชาการกบัชุมชน 

(2) สถาบนัการพลศึกษามีการใหค้าํปรึกษาทางวิชาการแก่ชุมชน มีศูนย์
ขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือบริการเผยแพร่ใหค้วามรู้แก่ชุมชน เช่น เอกสารแนะนาํการออกกาํลงักายเพ่ือ
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สุขภาพการให้คาํปรึกษาการออกกาํลงักายให้เหมาะกบัสุขภาพร่างกาย เพ่ือสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้แก่ทอ้งถ่ิน โดยใหบุ้คลากรประจาํ 17 วิทยาเขต ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญดาํเนินงานการ
บริการให้ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นการพลศึกษา ให้กบับุคคลทัว่ไป ตลอดจนการพฒันาการ
ใหบ้ริการสถานท่ีออกกาํลงักาย ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การกีฬา และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ใหมี้ศกัยภาพใน
การใหบ้ริการ เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและประชาชนมีสุขภาพท่ีแขง็แรงแจ่มใสใหห่้างไกลจากยาเสพติด 
ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2553 มีผูม้าใชบ้ริการอาคารสถานท่ีและบริการดา้นการส่งเสริมสุขภาพของ
วิทยาเขต จาํนวน 11,304,203 คน ดงักราฟภาพท่ี 22 
 

 

 
 

ภาพที ่22 แสดงจาํนวนผูรั้บบริการอาคารสถานท่ีและบริการดา้นการส่งเสริมสุขภาพของวิทยาเขต  
   17 วิทยาเขต 

ท่ีมา: สถาบนัการพลศึกษา (2553) 
 

(3) สถาบนัการพลศึกษาไดส่้งเสริม อนุรักษ ์การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬา 
ไทย มาอยา่งต่อเน่ือง โดยในปีงบประมาณ 2550 ไดมี้การจดัตั้งศูนยอ์นุรักษม์วยไทยในทุกวิทยาเขต 
การตั้งศูนยก์ระบ่ีกระบองดาํเนินการฝึกสอนและเผยแพร่ มีการพฒันาคีตะมวยไทยซ่ึงเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งแอโรบิคกบัมวยไทย 

(4) สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สถาบันการพลศึกษาได้
มอบหมายให ้17 วิทยาเขต จดัโครงการการละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย จาํนวนทั้งส้ิน 17 โครงการ 
รวม 95 เร่ือง เพ่ือเผยแพร่การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทยประจาํชาติ ให้ยงัคงอยูแ่ละเป็นท่ีนิยม
อยา่งแพร่หลายเพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจในปรัชญาส่งเสริมสุขภาพพลานามยัท่ีดีแก่นกัศึกษา
เยาวชนและประชาชน การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทยในภาคต่างๆ ดงัตวัอยา่งในภาคต่างๆ ดงัน้ี 
ภาคเหนือ ไดแ้ก่ กลองแอว (วิทยาเขตเชียงใหม่) การเล่นนางดง้ (วิทยาเขตสุโขทยั) การละเล่นฟ้อนเจิง 
(วิทยาเขตลาํปาง)  รําวงยอ้นยคุ (วิทยาเขตเพชรบูรณ์) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ การละเล่น

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการ 

3,789,865
4,256,482
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เรือมอนัเร (วิทยาเขตชยัภูมิ) รํามวยโบราณ (วิทยาเขตมหาสารคาม) การละเล่นเซ้ิงสวิง (วิทยาเขต
ศรีสะเกษ) แข่งเกวียน (วิทยาเขตอุดรธานี) ภาคกลาง ได้แก่ การแข่งขนัพลุลูกหนู (วิทยาเขต
กรุงเทพ) แยล้งรู (วิทยาเขตชลบุรี) กลองยาวมอญรามญั (วิทยาเขตสมุทรสาคร) การเล่นเพลงฉ่อย 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) สะบา้ (วิทยาเขตอ่างทอง) ภาคใต ้ไดแ้ก่ หมากขุม (วิทยาเขตกระบ่ี) มวยทะเล 
(วิทยาเขตชุมพร) บูสุ (วิทยาเขตตรัง) ตุงกนั (วิทยาเขตยะลา) เป็นตน้ 

(5) สถาบนัการพลศึกษายงัมุ่งเนน้การส่งเสริมทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  
งานสร้างสรรคแ์ละภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป้าหมายคือ การอนุรักษส่์งเสริม และพฒันากิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินและพฒันางานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พร้อมทั้งจดัตั้ง
ศูนยก์ลางขององคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม งานสร้างสรรคแ์ละภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาทิ การทาํ
บา้นเรือนไทยจากไมซ้าง (วิทยาเขตกรุงเทพ) การทาํนํ้ าปลา (วิทยาเขตสมุทรสาคร) การจดัเคร่ือง
ขนัหมาก (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) การละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กไทย (วิทยาเขตอ่างทอง) การทาํ
ลูกช้ินปลาดุกอบกรอบ (วิทยาเขตเพชรบูรณ์) ตุงเจดียท์ราย (วิทยาเขตลาํปาง) ประเพณีการบวช
ลูกแกว้ (วิทยาเขตเชียงใหม่) การทอผา้ตีนจก (วิทยาเขตสุโขทยั) การทาํผา้บาติก (วิทยาเขตกระบ่ี) 
ศิลปะการดาระ (วิทยาเขตตรัง) ขนมพ้ืนบา้นภาคใต ้(วิทยาเขตยะลา) สมุนไพรยาพ้ืนบา้น (วิทยาเขต
ชุมพร) การสานกระติบขา้ว (วิทยาเขตชยัภูมิ) สืบสานจกัสานพนสันิคม (วิทยาเขตชลบุรี) ลาวโซ่ 
ไทยทรงดาํ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) ตุ๊กตาชาววงัลํ้าค่า (วิทยาเขตอ่างทอง) เป็นตน้ 

3) ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึอธิการบดสีถาบันการพลศึกษา 
   การสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการบริการวิชาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  

ผลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 “สถาบันการพลศึกษา มีความชัดเจนมากในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

เพราะเป็นการอนุรักษ์มรดกของชาติ มีการบริหารจัดการท้ังในส่วนกลางและวิทยาเขต เรามีคะแนน
สูงมากจาก สมศ. เน่ืองจากเรามีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตรงท่ี 1) เรามี 17 วิทยาเขตหรือ
การอยู่ในพืน้ท่ีดาํเนินการได้ 2) เรามีการจัดกิจกรรมท่ีคล่องตัว 3) กิจกรรมกีฬาท้ังหลายเป็น
กิจกรรมท่ีเราเคยทาํกันมานานและไม่ยุ่งยาก สามารถให้คนเข้ามามีส่วนร่วมได้ ส่ิงท่ีสถาบันทาํใน
กิจกรรม อาทิ ไหว้ครูมวยไทย ศิลปะมวยไทย กระบ่ีกระบอง ว่าวไทย การละเล่นพืน้บ้าน ท้ังหลาย
ท้ังปวงเป็นการเผยแพร่ให้กับชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ส่ิงดังกล่าวเหล่านีเ้ป็น
การช่วยให้การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาไปพร้อมๆ กนัด้วย ” 

4) ผลการวเิคราะห์การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการบริการวชิาการและ 
ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม โดยคณาจารย์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่31 แสดงผลวิเคราะห์ขอ้มูลการบริการวิชาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โดยคณาจารย ์
 

ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การ 

แปลผล 
   x  S.D. 

1. มีการสนบัสนุนใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนในหลากหลายรูปแบบ 4.63 0.63 มากท่ีสุด 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัองคก์รอ่ืน 4.45 0.74 มาก 
3. มีความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 4.58 0.81 มากท่ีสุด 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมและการละเล่นพื้นบา้น และกีฬาไทย 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
5. มีการสร้างกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพือ่สร้างจิตสาํนึก

และตระหนกัในความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมของชาติ 
4.62 0.43 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.57 มากทีสุ่ด 
 

         จากตารางท่ี 31 พบว่า ความคิดเห็นของคณาจารยโ์ดยภาพรวมของการบริการ
วิชาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  ( x = 4.58) เม่ือพิจารณารายการท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากสุด 3 อนัดบั คือ 1) มีการสนบัสนุนใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนในหลากหลายรูปแบบ   
( x = 4.63)  2) มีการสร้างกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสาํนึกและตระหนกั

ในความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมของชาติ ( x = 4.62) และ 3) มีกิจกรรมส่งเสริมและการละเล่น

พ้ืนบา้น และกีฬาไทย ( x = 4.60) สาํหรับรายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการกบัองคก์รอ่ืน ( x = 4.45) 

3.2 ส่ิงทีมุ่่งประเมนิ : การพฒันาความเป็นเลศิด้านกฬีา 
การพฒันาความเป็นเลิศดา้นกีฬามีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี 14 ซ่ึงมีผลการ 

วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
3.2.1  ตวับ่งช้ีที ่14 ระบบการพฒันาความเป็นเลศิด้านกฬีา 

1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบรายการ 
มีการดาํเนินการตามเป้าหมายครบทั้ง 5 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) มีระบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจน 
(2) มีการนาํหลกัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งมีระบบ 
(3) มีระบบการคดัเลือกทั้งนกักีฬาและผูฝึ้กสอนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 

ดา้นอยา่งต่อเน่ือง 
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(4) มีการวิจยัทางดา้นการกีฬา การวดัและประเมินความกา้วหนา้ของนกักีฬา 
(5) มีการบูรณาการของระบบการพฒันากีฬาความเป็นเลิศ มาเช่ือมโยงกบั 

การจดัการเรียนรู้ 
2) หลกัฐาน/ร่องรอย/เอกสารอ้างองิ ประกอบการตรวจสอบรายการ 

(1) สถาบนัการพลศึกษา ไดจ้ดัตั้งศูนยกี์ฬาเพื่อความเป็นเลิศภายใน 17  
วิทยาเขต เพ่ือรองรับการดาํเนินงานโครงการการพฒันากีฬาสถาบนัการพลศึกษา ศูนยกี์ฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศมีหนา้ท่ีในการเตรียมและผลิตนกักีฬาในระดบัอุดมศึกษา โดยเปิดรับนกัเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศทางดา้นกีฬาจากโรงเรียนกีฬาเขา้รับการคดัเลือกสู่ศูนยกี์ฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 17 แห่ง มีการ
นาํเอาหลกัวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาการการกีฬา (Sport Academy) มาใชใ้นการพฒันานกักีฬาใน
โครงการใหมี้ความเป็นเลิศ โดยจดัใหมี้นกัวิทยาศาสตร์การกีฬาประจาํใหค้วามรู้กบัผูม้าเขา้รับการ
บริการ และดาํเนินการวิจยัและพฒันานกักีฬาของสถาบนัการพลศึกษา โดยใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬาภายในศูนยว์ิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาระดบัชาติและนานาชาติ 

(2) สถาบนัการพลศึกษาไดด้าํเนินการคดัเลือกนักกีฬาท่ีมีความสามารถ
เขา้ศึกษาต่อภายในโรงเรียนกีฬาสังกดัสถาบนัการพลศึกษาทั้ง 11 โรงเรียนกีฬา โดยสอดคลอ้งกบั
ชนิดกีฬาท่ีทางโรงเรียนกีฬาแต่ละแห่งเปิดดาํเนินการเรียนการสอน รวมถึงมีระบบการคดัเลือก
นกักีฬาท่ีมีความสามารถท่ีจบจากโรงเรียนกีฬาเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาภายในสถาบนัการ
พลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขต โดยปัจจุบนัไดเ้ปิดทาํการเรียนการสอนทั้งส้ิน 3 คณะ คือ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ี
หลากหลายสาํหรับนกักีฬาท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการพลศึกษา 

(3) สถาบันการพลศึกษาส่งเสริมและพฒันาผูฝึ้กสอนกีฬาทั้ งในและ
ต่างประเทศ โดยจดัการอบรมเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้กบัผูฝึ้กสอนกีฬา รวมถึงการจดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญ
กีฬาจากต่างประเทศมาฝึกสอนกีฬาและแลกเปล่ียนความรู้ทางดา้นการกีฬาให้กบัผูฝึ้กสอนกีฬา
ภายในประเทศ ซ่ึงในปีงบประมาณ 2553 ไดจ้ดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญกีฬาจากต่างประเทศในสถาบนั 
จาํนวน 51 คน นอกจากน้ีสถาบนัการพลศึกษาไดจ้ดัส่งผูฝึ้กสอนกีฬาเขา้รับการอบรมและศึกษาดู
งานทั้งในและต่างประเทศ 

(4) สถาบนัการพลศึกษาไดจ้ดัประสบการณ์ในการแข่งขนักีฬา โดยให้มี
การจดัการแข่งขนักีฬาสถาบนัการพลศึกษาแห่งประเทศไทยข้ึนเป็นประจาํทุกปี โดยมีนกักีฬาจาก
สถาบนัการพลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขตเขา้ร่วมการแข่งขนั ซ่ึงกาํหนดใหมี้การแข่งขนักีฬาทั้งส้ิน 31 
ชนิดกีฬา และเป็นการแข่งขนักีฬาเพื่อคดัเลือกนกักีฬาตวัแทนสถาบนัการพลศึกษาเขา้ร่วมการ
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แข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น สถาบนัการพลศึกษายงัส่งเสริมใหน้กัศึกษา
มีประสบการณ์ในการแข่งขนักีฬาระดบัชาติและนานาชาติเพื่อเสริมสร้างพฒันาขีดความสามารถ
ของนกักีฬาใหมี้ศกัยภาพสูงสุด 

3) ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึอธิการบดสีถาบันการพลศึกษา 
                                       การสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการพฒันาความเป็นเลิศดา้นกีฬา ดงัน้ี 

 “จุดประสงค์ของศูนย์พฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในวิทยาเขตทุกวิทยา 
เขตน้ัน กเ็พ่ือท่ีจะต่อยอดหรือรองรับนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาท่ีจบ ม.6 และมาเข้าเรียนต่อในวิทยา
เขต  แต่ก่อนเม่ือจบแล้วนักเรียนเหล่านีก้เ็ลือกท่ีจะไปเรียนท่ีอ่ืน แต่ภายหลังเราดาํเนินการศูนย์กีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศในวิทยาเขต 2-3 ปีมานี ้นักเรียนโรงเรียนกีฬากม็าเรียนต่อเน่ืองมากขึน้ เสมือนกับ
เป็นโรงเรียนกีฬาเลก็ๆ ในอุดมศึกษา ตอนนีก้าํหนด 2-3 ชนิดกีฬากรั็บนักนักศึกษามาจาํนวนจาํกัด 
เขาฝึกมาแล้ว 6 ปี มาฝึกต่ออีก 4-5 ปี ในวิทยาเขตกเ็ป็นได้รับการฝึก 10-11 ปี อย่างไรกต็ามศูนย์
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศต้องมีความโดดเด่นต้องเป็น academy ทางการกีฬาออกมา ซ่ึงเหล่านีก้จ็ะ
นาํไปสู่กีฬาอาชีพได้ ฉะน้ันศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศจะโตเป็น academy ได้ต้องมีการบ่มเพาะใน
ประเดน็ต่อไปนี ้คือ 1) ต้องมีผู้ฝึกสอนเช่ียวชาญจากต่างประเทศ 2) มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามา
เสริม 3) มีกระบวนการบริหารจัดการ 4) มีการส่งไปทดสอบแข่งขนัต่างประเทศ 5) มีสวัสดิการท่ีดีให้กับ
นักกีฬา  

 ในสองปีแรกท่ีดาํเนินการมีการต่อสู้กับเร่ืองงบประมาณมาก เพราะศูนย์ 
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศจะต้องดูแลเร่ืองอาหาร การฝึกซ้อม เร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬา เร่ืองการ
ทดสอบการแข่งขนั ตอนนีส้าํนักงบประมาณเร่ิมจะเข้าใจบ้างแล้ว 

 เราไม่ได้ปิดก้ันคนข้างนอก ถ้าคนข้างนอกมีความเป็นเลิศจริงๆ กม็าอยู่ใน 
ศูนย์นีไ้ด้ เช่น นักเรียนมัธยมกม็าอยู่และอยู่ในกระบวนการของศูนย์นีไ้ด้ แต่ศูนย์ต้องพัฒนาขึน้ใน
เร่ืองเหล่านีคื้อ 1) ศูนย์ต้องมีหอพกัให้นักกีฬา 2) มีอาหารท่ีเป็นประโยชน์ตามหลักของนักกีฬา 3) มี
วิทยาศาสตร์การกีฬา 4) มีผู้ ฝึกสอนท่ีดี 5) มีกระบวนการทดสอบคัดเลือกนักกีฬา 6) มีการฝึกท่ี
ต่อเน่ืองเช่ือมโยงไปยงัโรงเรียนกีฬา ศูนย์พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศจึงจะเกิดความเข้มแขง็ต่อไป” 

4) ผลการวเิคราะห์การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัระบบการพฒันาความ 
เป็นเลศิด้านกฬีา โดยคณาจารย์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่32 แสดงผลวิเคราะห์ขอ้มูลระบบการพฒันาความเป็นเลิศดา้นกีฬา โดยคณาจารย ์
 

ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การแปลผล 

   x  S.D. 

1. มีระบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจน 3.86 0.81 มาก 
2. มีการนาํหลกัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งมีระบบ 4.02 0.40 มาก 
3. มีระบบการคดัเลือกทั้งนกักีฬาและผูฝึ้กสอนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้นอยา่งต่อเน่ือง 
3.89 0.73 มาก 

4. มีการวิจยัทางดา้นการกีฬา การวดัและประเมินความกา้วหนา้ของนกักีฬา 3.45 0.40 ปานกลาง 

5. มีการบูรณาการของระบบการพฒันากีฬาความเป็นเลิศ มาเช่ือมโยงกบั
การจดัการเรียนรู้ 

3.76 0.77 มาก 

รวม 3.79 0.55 มาก 
         

 จากตารางท่ี 32 พบว่า ความคิดเห็นของคณาจารยโ์ดยภาพรวมของระบบการ
พฒันาความเป็นเลิศดา้นกีฬา อยูใ่นระดบั มาก ( x =3.79) เม่ือพิจารณารายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 

3 อนัดบั คือ 1) มีการนาํหลกัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งมีระบบ ( x =4.02) 2) มี

ระบบการคดัเลือกทั้งนกักีฬาและผูฝึ้กสอนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นอยา่งต่อเน่ือง ( x =3.89) 

และ 3) มีระบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจน ( x =3.86) สาํหรับรายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีการ

วิจยัทางดา้นการกีฬา การวดัและประเมินความกา้วหนา้ของนกักีฬา ( x =3.45) 

 3.3  ข้อเสนอแนะการประเมินด้านกระบวนการ 
        จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกระบวนการ ท่ีมีตวับ่งช้ีจาํนวน 5 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี 
10, 11, 12, 13 และ 14 โดยผลการวิเคราะห์นาํมาซ่ึงผลการประเมินในแต่ละตวับ่งช้ีท่ีมีรายละเอียด
ในขา้งตน้ อยา่งไรกต็ามผลการประเมินดา้นกระบวนการยงัมีขอ้เสนอแนะสรุปไดด้งัน้ี 

1) การดาํเนินการเร่ืองของสถาบนัวิชาการกีฬา (sport academy) ควรมีการผลกัดนั
ให้เกิดข้ึนในทุกวิทยาเขตพร้อมทั้งมีการพฒันาให้ไดม้าตรฐานสากล นอกจากนั้นตอ้งเช่ือมโยง
นาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งมีเป้าหมายชดัเจน 

2) ควรการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัคณาจารยเ์ก่ียวกบักรอบคุณวุฒิ 
ระดบัอุดมศึกษา (TQF) เพ่ือท่ีจะไดมี้การดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้และมีวิธีการวดัและ 
ประเมินผลผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัสภาพการจดัการเรียนรู้ มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม              
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 
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3) ดา้นจาํนวนนกัศึกษาท่ีมีจาํนวนนอ้ยกว่าการประกาศรับสมคัร การออกกลางคนั 
ควรจะกาํหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนและให้ความสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอย่างมีระบบ มี
การวิเคราะห์ ศึกษาวิจยั หรือการประเมินจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อสะทอ้นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งนาํผลการวิจยัและ/หรือผลการประเมินต่างๆ 
มาทบทวนแกไ้ขปรับปรุง นาํไปสู่แนวทางการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

4) ดา้นการวิจยัและพฒันาแมจ้ะมีระบบโครงสร้างบริหารงานวิจยั การสนบัสนุน
งบประมาณเพ่ือการวิจยั และมีผลงานวิจยัเพ่ิมข้ึน แต่ควรมีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวิจยัท่ีเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ และยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาของ
สถาบนัการพลศึกษา ซ่ึงเป็นวิจยัในลกัษณะเฉพาะทางทั้งดา้นการพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ พลศึกษาเชิงพานิชย ์เป็นตน้ โดยมีการลาํดบัความสาํคญั ความจาํเป็น ในการท่ี
จะคดัเลือก กลัน่กรอง หวัขอ้วิจยัท่ีนาํเสนอขอทุนเพ่ือการวิจยั นอกจากนั้น ควรสนบัสนุนการวิจยัท่ี
สร้างทีมงานวิจยัซ่ึงเป็นนกัวิจยัรุ่นใหม่เพ่ิมมากข้ึน อยา่งไรกต็ามผลงานวิจยัท่ีเกิดข้ึนควรสนบัสนุน
ใหไ้ดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

5) ด้านการบริการวิชาการ การบริการชุมชนและการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย ถือเป็นจุดเด่นของสถาบนัการพลศึกษาท่ีสามารถดาํเนินการไดใ้น
ระดบัดีมากและต่อเน่ือง ถือว่าเป็นหน่วยงานดา้นการศึกษาหน่วยงานหน่ึงท่ีส่งเสริมสนบัสนุนและ
ให้ความสําคญักบัความเป็นมรดกของชาติทางวฒันธรรมด้วย อย่างไรก็ตาม  การนาํส่ิงท่ีเป็น
การละเล่นพ้ืนบา้นท่ีเป็นกีฬาเขา้ร้ือฟ้ืนสู่ชุมชนนั้น ดงันั้นควรสร้างแนวร่วมในการใหค้วามร่วมมือ
เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายอย่างแทจ้ริง เช่น การขอความร่วมมือผ่านทางองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรรมการชุมชน หรือกรรมการหมู่บา้น เป็นตน้ 

6) ศูนยก์ารพฒันาความเป็นเลิศดา้นกีฬา เป็นศูนยท่ี์ดาํเนินการพฒันานกักีฬาควบคู่ 
ไปกบัการพฒันานกัศึกษา กล่าวคือ พฒันานกักีฬาท่ีเป็นนกัศึกษาจากพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศ และ
การเขา้สู่กีฬาอาชีพ ดงันั้น ศูนยค์วรมีระบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม มีความเป็นมือ
อาชีพในทุกขั้นตอนกระบวนการ 
 

4.        ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านผลผลติ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผลผลิต ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบตรวจสอบรายการ 

แบบสอบถามความคิดเห็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั โดยคณาจารย ์แบบสอบความคิดเห็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั โดยนกัศึกษา และแบบสมัภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลได้
ยดึตามส่ิงท่ีมุ่งประเมิน โดยมีตวับ่งช้ี 3 ตวับ่งช้ี ตั้งแต่ ตวับ่งช้ีท่ี 15-17 ดงัน้ี 
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4.1 ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : ประสิทธิภาพการผลติบัณฑิต 
การวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพการผลิตบณัฑิต ตามตวับ่งช้ี 15, 16 และ 17 ดงัน้ี 

  4.1.1  ตวับ่งช้ีที ่15 ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเมือ่เทยีบกบันักศึกษา
ระดบัช้ันปีสุดท้าย ตามตารางท่ี 33 
 

ตารางที ่33  แสดงร้อยละนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา 2551-2552 
 

คณะ สาขาวชิา 
นักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้าย 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา 

ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา 1,013 853 84.2 
สุขศึกษา 52 49 94.2 
รวม 1,065 902 84.7 

วทิยาศาสตร์
การกฬีาและ
สุขภาพ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 326 290 90.0 
การฝึกสอนกีฬา 74 51 68.9 
การส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 
การส่งเสริมสุขภาพเดก็ 30 27 90.0 
รวม 430 368 85.6 

ศิลปศาสตร์ ธุรกิจสุขภาพ 33 33 100 
การจดัการกีฬา 36 26 72.2 
ผูน้าํนนัทนาการ 17 10 58.8 
นนัทนาการเชิงพานิชยแ์ละ
การท่องเท่ียว 

67 64 95.5 

ส่ือสารการกีฬา 42 42 100 
รวม 195 175 89.7 

รวมระดบัปริญญาตรี 1,695 1,445 85.3 
 

ท่ีมา: สถาบนัการพลศึกษา (2553) 
 

  จากตารางท่ี 33 พบว่า สถาบนัการพลศึกษาไดผ้ลิตบณัฑิตเป็นรุ่นแรก ใน 3 คณะ คือ 
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ โดยเปิดการสอน 11 
สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2551-2552 บณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ จาํนวน 902 
คน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  จาํนวน 368 คน และคณะศิลปศาสตร์ จาํนวน 175 คน 
รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,445 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3 เม่ือเทียบกบันกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย  
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  4.1.2  ตวับ่งช้ีที ่16 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักศึกษา 
            การวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยคณาจารยแ์ละนกัศึกษา และจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักศึกษา โดยคณาจารย์และ 
นักศึกษา ตามตารางท่ี 34 
 

ตารางที ่34 ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องนกัศึกษา โดยคณาจารย ์และนกัศึกษา 
 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักศึกษา 
คณาจารย์ นักศึกษา 

x  S.D. 
การแปล
ผล x  S.D. 

การแปล
ผล 

ด้านปัญญาและความสร้างสรรค์ (Intelligence and Creativity) 
1. ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีศึกษา 4.34 1.24 ดี 4.02 0.54 ดี 
2. ความเช่ือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.52 0.77 ดีมาก 4.55 0.71 ดีมาก 
3. ความเขา้ใจในการพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพของ

ตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
4.25 0.81 ดี 4.48 0.69 ดี 

4. ความสามารถในการคาดการณ์ความเปล่ียนแปลง 4.12 0.68 ดี 4.05 0.93 ดี 
5. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ท่ีนาํไปสู่

ประสิทธิภาพและความสาํเร็จ 
4.10 0.81 ดี 4.12 0.59 ดี 

6. การพฒันาวิชาการและกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
สมรรถนะดา้นจรรยาบรรณ คุณธรรม ความรู้ความ
เขา้ใจ การเตรียมพร้อมสาํหรับการทาํงานและการ
เป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสงัคม 

4.78 0.68 ดีมาก 4.67 0.84 ดีมาก 

รวมด้านปัญญาและความสร้างสรรค์ 4.35 0.75 ดี 4.32 0.71 ด ี

ความสามารถในการปฏบิัต ิ(Performance Ability) 
7. ความสามารถในการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
4.55 0.79 ดีมาก 4.25 0.75 ดี 

8. ความสามารถในทกัษะดา้นวิชาการ วิชาชีพ และ
การดาํรงชีวิต 

4.78 0.68 ดีมาก 4.87 0.75 ดีมาก 

9. คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นเฉพาะในแต่ละสาขา 
โดยเฉพาะทกัษะภาษาต่างประเทศและทกัษะ
พื้นฐานในการใชค้อมพวิเตอร์ 

3.45 0.68 พอใช ้ 3.40 0.76 พอใช ้

10. ความพร้อมในการเปิดรับความรู้ท่ีหลากหลาย 4.37 0.81 ดี 4.42 0.89 ดี 
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ตารางที ่34  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา โดยคณาจารย ์และนกัศึกษา (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักศึกษา 
คณาจารย์ นักศึกษา 

x  S.D. 
การ

แปลผล x  S.D. 
การแปล
ผล 

11. ความสามารถในการแข่งขนัในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

4.89 0.79 ดีมาก 4.77 0.76 ดีมาก 

12. การเป็นท่ียอมรับของสังคม 4.79 0.98 ดีมาก 4.55 0.71 ดีมาก 
13. ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
4.78 0.43 ดีมาก 4.78 0.70 ดีมาก 

14. ความสามารถในการเป็นผูน้าํทางความคิดและผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงในดา้นวิชาชีพ 

4.77 0.43 ดีมาก 4.67 0.59 ดีมาก 

รวมด้านความสามารถในการปฏบิัติ 4.55 0.64 ดมีาก 4.46 0.48 ด ี

ด้านจริยธรรม (Ethics) 
15. การเป็นผูมี้จรรยาบรรณในวิชาชีพ/คุณธรรม/

จริยธรรม 
4.89 0.49 ดีมาก 4.78 0.67 ดีมาก 

16. ความตระหนกัในการอยูร่่วมกนัในสงัคมโดยสงบสุข 4.90 0.66 ดีมาก 4.88 0.74 ดีมาก 
17. การมีนํ้าใจต่อกนัในการร่วมกิจกรรมใดๆ  4.82 0.49 ดีมาก 4.75 0.62 ดีมาก 
18. การมีความเป็นเอกลกัษณ์ทางพลศึกษา คือ การมี

นํ้าใจเป็นนกักีฬา  รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 
4.95 0.43 ดีมาก 4.89 0.60 ดีมาก 

19. การพฒันาดา้นจิตพสิยั คุณธรรม จริยธรรม ศกัยภาพ 
พลานามยั ความเป็นประชาธิปไตย สร้างจิตสาํนึก
ความรักความผกูพนัในสถาบนัการพลศึกษา 

4.92 0.43 ดีมาก 4.77 0.57 ดีมาก 

รวมด้านจริยธรรม 4.89 0.40 ดมีาก 4.81 0.48 ดีมาก 

โดยรวมปัญญาและความสร้างสรรค์ ด้านความสามารถ
ในการปฏบิัติ และด้านจริยธรรม 

4.59 0.57 ดมีาก 4.53 0.41 ดีมาก 

เฉลีย่รวม ทุกด้าน ทั้งคณาจารย์และนักศึกษา x =  4.56,  S.D. =  0.49  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

           จากตารางท่ี 34 พบวา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา
ตามความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละนกัศึกษา ในดา้นปัญญาและความสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบั ดีมาก 
เช่นกนั ( x =4.35) และ( x =4.32) ตามลาํดบั ดา้นความสามารถในการปฏิบติั อยู่ในระดบั ดีมาก     
( x =4.55) และ อยูใ่นระดบั ดี ( x =4.46) ตามลาํดบั และดา้นจริยธรรม อยูใ่นระดบั ดีมาก  เช่นกนั 
( x =4.89) และ( x =4.81) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาโดยรวม ตามความคิดเห็นของคณาจารย ์อยู่ใน
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ระดบั ดีมาก ( x =4.59) และนกัศึกษา อยูใ่นระดบั ดีมาก  ( x =4.53) ส่วนการพิจารณาเฉล่ียรวมทั้ง
คณาจารยแ์ละนกัศึกษา อยูใ่นระดบั ดีมาก ( x =4.56)  

2) ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึอธิการบดสีถาบันการพลศึกษาและอดีตรักษาการ 
อธิการบดสีถาบันการพลศึกษา 
                   การสมัภาษณ์เชิงลึกในเก่ียวกบั ความเป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของ
นกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษาผลการสมัภาษณ์อธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา (นายสมพงษ ์ ชาตะวิถี) 
ดงัน้ี 
    “สถาบันการพลศึกษาได้ร่วมกันกาํหนดอัตลักษณ์กันเรียบร้อยแล้ว จะ
เห็นว่าเป็น    ตัวบ่งชี้หน่ึงของการประกันคุณภาพด้วย ความหมายของอัตลักษณ์ท่ีแท้จริงคือ ส่ิงท่ี
เห็นเป็นรูปธรรมของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีมองเห็น สถาบันเรากาํหนดอัตลักษณ์ใหญ่
รวมแล้วกมี็อัตลักษณ์ย่อยๆ ของแต่ละวิทยาเขต แต่ต้องมีความสอดคล้องกัน อัตลกัษณ์สถาบันการ
พลศึกษาคือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตและพัฒนาผู้ เรียนด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ เรา
กล่าวถึงอัตลักษณ์แล้วน่าจะมองถึงเอกลักษณ์ด้วยซ่ึงเอกลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา
ระดับอุดมศึกษา คือ บุคลิกดี มีมารยาท เม่ืออัตลักษณ์และเอกลกัษณ์เป็นอย่างนีแ้ล้ว เราต้องร่วมมือ
กันในการขัดเกลาหรือการจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนให้นักศึกษาเป็นไปตามท่ี
ได้กาํหนดไว้ ” 
   การสัมภาษณ์เชิงลึกในเก่ียวกบั ความเป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของ
นกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษาผลการสมัภาษณ์อดีตรักษาการอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา  
(นายทินกร  นาํบุญจิตต)์ ดงัน้ี 
    “คนพลศึกษาถูกสอนให้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และถูกเสริมสร้างความเป็น 
unity มีความเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้อง มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัว มีอัตลักษณ์คือ เล่นได้ สอนได้ ตัดสินได้ 
และจัดการแข่งขนัได้ ” 
 4.2  ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : การสร้างสรรค์องค์ความรู้และความเป็นเลศิทางวชิาการ 
  การสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการมีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือ  
ตวับ่งช้ีท่ี 17 ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  4.2.1  ตวับ่งช้ีที ่17 การมงีานวจิยัหรือการสร้างสรรค์ความรู้ทางวชิาการ 
           การวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัหรือการสร้างสรรคค์วามรู้ทางวิชาการ ไดว้ิเคราะห์
จากการวิเคราะห์เอกสาร และการสอบถามความคิดเห็นโดยคณาจารย ์ดงัน้ี 

1) ผลการวเิคราะห์งานวจิัยหรือการสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการ ทีเ่ผยแพร่ 
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิตามตารางท่ี 35 
 



341 
 

ตารางที ่35 แสดงงานวิจยัหรือการสร้างสรรคค์วามรู้ทางวชิาการ ท่ีเผยแพร่ระดบัชาติและนานาชาติ 
 

ปีการศึกษา 
ปริมาณผลงานทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

งานวจิยั (เร่ือง) 
งานวจิยัที่

เผยแพร่ (เร่ือง) 
ตาํรา 
(เล่ม) 

หนังสือ 
(เล่ม) 

บทความทาง
วชิาการ (เร่ือง) 

2549 58 8 - - - 
2550 27 4 - - - 
2551 29 4 - - - 
2552 35 5 - - - 
2553 89 23 - - 3 
รวม 238 44 - - 3 

ค่าเฉลีย่รวม 19.7 
 

ท่ีมา: สถาบนัการพลศึกษา (2549ข, 2550, 2551ข, 2552ข, 2553) 
 

 จากตารางท่ี 35 พบวา่ สถาบนัการพลศึกษาไดมี้การทาํวิจยัหรืองานสร้างสรรคค์วามรู้
ทางวิชาการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 มีการเผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ โดยเฉล่ีย 19.7 
เร่ืองต่อปี 

2) ผลการวเิคราะห์การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการมงีานวจิยัหรือ            
การสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการ โดยคณาจารย์ ดงัน้ี 
 

ตารางที ่36 แสดงผลวิเคราะห์ขอ้มูลการมีงานวิจยัหรือการสร้างสรรคค์วามรู้ทางวิชาการโดยคณาจารย ์
 

ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การ 

แปลผล 
   x  S.D. 

1. เสนอความคิดหรือการปฏิบติัท่ีใหม่ 3.74 0.43 มาก 
2. มีความลุ่มลึกทางวิชาการและ/หรือไดรั้บการอา้งอิงอยูเ่สมอ 3.95 0.68 มาก 
3. นาํไปสู่การปฏิบติั/พฒันาการทาํงานของหน่วยงาน/องคก์ร/ชุมชน 3.65 0.81 มาก 
4. นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 4.15 0.40 มาก 
5. นาํไปสู่การวิจยัท่ีใหม่ๆ 4.02 0.63 มาก 
6. มีการเผยแพร่ขยายผลในทางทฤษฎี และการปฏิบติัมากข้ึน 3.60 0.40 มาก 
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ตารางที ่36 แสดงผลวิเคราะห์ขอ้มูลการมีงานวิจยัหรือการสร้างสรรคค์วามรู้ทางวิชาการโดยคณาจารย ์ 
      (ต่อ) 
 

ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
(n=172) การ 

แปลผล 
   x  S.D. 

7. เป็นแบบอยา่งหรือเป็นแนวทางในการพฒันาผลงานทางวิชาการใหก้บั
คณาจารยค์นอ่ืนๆ 

4.00 0.45 มาก 

8. เป็นแรงจูงใจใหก้บัเจา้ของผลงานท่ีจะผลิตหรือสร้างผลงานทางวิชาการ
อยา่งต่อเน่ือง 

4.12 0.65 มาก 

9. เป็นท่ียอมรับ/ไดรั้บรางวลั/สร้างช่ือเสียงใหก้บัสถาบนั 3.75 0.50 มาก 
10. เสนอความคิดหรือการปฏิบติัท่ีใหม่ 3.78 0.49 มาก 

รวม 3.88 0.33 มาก 
 

    จากตารางท่ี 36 พบว่า ความคิดเห็นของคณาจารยโ์ดยภาพรวมของการมีงานวิจยั
หรือการสร้างสรรคค์วามรู้ทางวิชาการอยูใ่นระดบั มาก  ( x = 3.88) เม่ือพิจารณารายการท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด   3 อนัดบั คือ 1) นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ( x = 4.15)  2) เป็นแรงจูงใจ

ให้กบัเจา้ของผลงานท่ีจะผลิตหรือสร้างผลงานทางวิชาการอยา่งต่อเน่ือง ( x = 4.12)  และ  3) 

นาํไปสู่การวิจยัท่ีใหม่ๆ ( x = 4.02) สาํหรับรายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีการเผยแพร่ขยายผล

ในทางทฤษฎี และการปฏิบติัมากข้ึน  ( x = 3.60) 

          4.3  ข้อเสนอแนะการประเมินด้านผลผลติ 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผลผลิต ท่ีมีตวับ่งช้ีจาํนวน 3 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี 15, 16 และ 
17 โดยผลการวิเคราะห์นาํมาซ่ึงผลการประเมินในแต่ละตวับ่งช้ี ไดร้ะบุในรายละเอียดเบ้ืองตน้
อยา่งไรกต็ามผลการประเมินดา้นผลผลิตมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1) การสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551-2552 นบัวา่เป็นปีแรกของการผลิตนกัศึกษา 
ของสถาบนัการพลศึกษา ถึงแมน้กัศึกษาจะไม่สาํเร็จการศึกษาทั้งหมดในชั้นปีสุดทา้ย จึงเป็นเร่ืองท่ี
ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งหาแนวทางแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพของ
บณัฑิตดว้ย 

2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา เป็นกระบวนการ 
หล่อหลอมขดัเกลาท่ีอยูใ่นระหวา่งการเป็นนกัศึกษาตลอดหลกัสูตร การกาํหนดแนวทางการพฒันา 
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จึงตอ้งมีแผนการพฒันาในดา้นต่างๆ รองรับท่ีชดัเจน ตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ และการดาํเนินตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติซ่ึงตอ้งปรับเปล่ียนให้เขา้กบับริบทของ
สถาบนัการพลศึกษา 

3) ดา้นการมีงานวิจยัหรือการสร้างสรรคค์วามรู้ทางวิชาการ งานวิจยัส่วนมากขาดการ 
เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ แต่ผลงานวิจยัไดถู้กนาํไปใช้เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการ
เรียนรู้กบันกัศึกษา ดงันั้น ผลงานวิจยัท่ีมีจาํนวนมากนั้นเจา้ของผลงาน หรือผูท่ี้รับผิดชอบฝ่ายวิจยั
และพฒันาท่ีมีการจดัสรรงบประมาณวิจยัใหก้บัเจา้ของงานวิจยั จะตอ้งผลกัดนัใหง้านวิจยัไดรั้บการ
เผยแพร่ เพ่ือการนาํไปใชป้ระโยชนใ์นวงกวา้ง นอกจากนั้นตอ้งมีการกาํหนดขอ้ตกลงในการท่ีจะทาํ
สัญญาการรับทุนวิจยัอยา่งมีขั้นตอน โดยการแบ่งทุนออกเป็นงวดๆ ซ่ึงงวดสุดทา้ยผูว้ิจยัจะตอ้งนาํ
ผลงานไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่จึงจะสามารถเบิกงบของทุนวิจยัได ้
 

5.      ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านผลกระทบ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผลกระทบ ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบวิเคราะห์ 

เอกสาร แบบสอบถามความคิดเห็น โดยคณาจารย ์นกัศึกษาและผูป้กครอง และแบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
ซ่ึงการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดย้ดึตามส่ิงท่ีมุ่งประเมิน โดยมีตวับ่งช้ี 2 ตวับ่งช้ี คือ ตวับ่งช้ี
ท่ี 18-19 ดงัน้ี 
 5.1  ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : ประสิทธิภาพของนักศึกษาด้านทกัษะการกฬีา 
  ประสิทธิภาพของนกัศึกษาดา้นทกัษะการกีฬา มีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี 18 ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีที ่18 ความเป็นเลศิของนักกฬีาระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลร้อยละของนักศึกษาในศูนย์กฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ สถาบัน 

การพลศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและ
นานาชาต ิตามตารางท่ี 37 
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ตารางที ่37  ร้อยละของนกัศึกษาในศูนยกี์ฬาเพ่ือความเป็นเลิศ สถาบนัการพลศึกษา ท่ีเขา้ร่วมการ 
       แข่งขนัและไดรั้บเหรียญรางวลัจากการแข่งขนักีฬาระดบัชาติและนานาชาติ 

 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554) 

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
1. จาํนวนนกัศึกษาในศูนยกี์ฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบนัการพลศึกษา 510 510 510 
2. จาํนวนนกัศึกษาในศนูยกี์ฬาเพ่ือความเป็นเลิศ สถาบนัการ      

พลศึกษา ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบัชาติและนานาชาติ 
349 356 308 

3. จาํนวนนกัศึกษาในศนูยกี์ฬาเพ่ือความเป็นเลิศ สถาบนั 
การพลศึกษา ท่ีไดรั้บเหรียญรางวลัจากการแข่งขนักีฬาระดบัชาติ
และนานาชาติ 

98 108 239 

4. ร้อยละของนกัศึกษาในศนูยกี์ฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบนัการ
พลศึกษา ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัและไดรั้บเหรียญรางวลัจากการ
แขง่ขนักีฬาระดบัชาติและนานาชาติ 

28.08 30.34 77.60 

เฉลีย่ 45.34 
 

ท่ีมา: สถาบนัการพลศึกษา (2551ข, 2552ข, 2553) 
  

 จากตารางท่ี 37 พบว่า มีการดาํเนินการของศูนยกี์ฬาเพ่ือความเป็นเลิศตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2551 เป็นตน้มา และมีผลของการดาํเนินงานโดยเฉพาะร้อยละของนกัศึกษาในศูนย์
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ สถาบนัการพลศึกษา ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัและไดรั้บเหรียญรางวลัจากการ
แข่งขนักีฬาระดบัชาติและนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2551, 2552 และ 2553 เท่ากบั ร้อยละ 28.08 , 
30.34 และ 77.60 ตามลาํดบั ซ่ึงโดยเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบั ร้อยละ 45.34 
 5.2  ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : ความคดิเห็นของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อการ
เปลีย่นแปลงของสถาบันการพลศึกษา 
  ความคิดเห็นของคณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครองท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของ
สถาบนัการพลศึกษา มีตวับ่งช้ี 1 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีที ่19 ความคดิเห็นของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองทีมี่ต่อการ 
เปลีย่นแปลงของสถาบันการพลศึกษา 

1) ผลการวเิคราะห์ ความคดิเห็นของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองที่มต่ีอการ 
เปลีย่นแปลงของสถาบันการพลศึกษา แสดงตารางท่ี 38 





 
 
 
 
 

ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
คณาจารย์ (n=172) นักศึกษา (n=212) ผู้ปกครอง (n=154) 

x  S.D. แปลผล 
x  S.D. แปลผล 

x  S.D. แปลผล 

ด้านการจดัการเรียนการสอน 
1. สถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัทางการศึกษาที่สงัคมทัว่ไปใหก้ารยอมรับจึง

มีผูส้นใจเขา้สมคัรเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี 
4.55 0.61 ดีมาก 4.53 0.67 ดีมาก 4.57 0.63 ดีมาก 

2. เชื่อวา่สถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัทางการศึกษาเฉพาะทางที่ผลิตผูน้าํทาง
วิชาการทางพลศึกษาใหก้บัสังคมภายหลงัจากการปรับเปลี่ยนจากวิทยาลยั     
พลศึกษาเป็นสถาบนัการพลศึกษา 

4.52 0.60 ดีมาก 4.55 0.49 ดีมาก 4.51 0.50 ดีมาก 

3. สถาบนัการพลศึกษาเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเขา้ศึกษาโดยมีระเบียบที่สามารถ
ยดืหยุน่ใหก้บัผูท้ี่อยากจะศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีได ้

4.56 0.55 ดีมาก 4.53 0.44 ดีมาก 4.55 0.43 ดีมาก 

4. นกัศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบนัสามารถสร้างชื่อเสียงใหก้บัสถาบนัในดา้นการ
กีฬาในระดบัชาติและนานาชาติอยา่งมากมาย 

4.78 0.53 ดีมาก 4.67 0.43 ดีมาก 4.56 0.43 ดีมาก 

5. หากเขา้เรียนในสถาบนัการพลศึกษาแลว้ นกัศึกษามีแนวทางการประกอบ
อาชีพไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยเฉพาะทางดา้นวงการพลศึกษา 

4.79 0.55 ดีมาก 4.55 0.44 ดีมาก 4.53 0.44 ดีมาก 

6. รู้สึกพอใจกบัระบบการจดัการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังและพฒันาผูเ้รียนดา้นความรู้ 
ทกัษะปฏิบตัิ และคุณธรรมจริยธรรม 

4.65 0.61 ดีมาก 4.57 0.56 ดีมาก 4.57 0.50 ดีมาก 

7. ไดร้ับรู้ในการจดัประสบการณ์ตรงดา้นการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียน 
โดยเฉพาะในดา้นการฝึกปฏิบตัิทกัษะดา้นกีฬาและการตดัสิน 

4.89 0.68 ดีมาก 4.78 0.47 ดีมาก 4.35 0.47 ดี 

ตารางที ่38 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 โดยคณาจารย ์นกัศึกษา  
     และผูป้กครอง (ต่อ) 

345 
346 

ตารางที ่38 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 โดยคณาจารย ์นกัศึกษา  
                   และผูป้กครอง 
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ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา  
คณาจารย์ (n=172) นักศึกษา (n=212) ผู้ปกครอง (n=154) 

x  S.D. แปลผล 
x  S.D. แปลผล 

x  S.D. แปลผล 

8. ไดเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นของนกัศึกษา ทั้งดา้น พฤติกรรม และ
สงัคม ของนกัศึกษาในสถาบนัการพลศึกษา 

4.79 0.80 ดีมาก 4.38 0.78 ดี 4.56 0.80 ดีมาก 

9. สงัคมโดยทัว่ไปใหเ้กียรติและยอมรับของบุคลากรและนกัศึกษาในสถาบนัการ
พลศึกษาที่เป็นผูน้าํทางความคิดและผูน้าํดา้นการพลศึกษา 

4.77 0.75 ดีมาก 4.67 0.83 ดีมาก 4.57 0.80 ดีมาก 

10. ผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนมากชื่นชมในการทาํงานและยอมรับในความเป็นมืออาชีพของ
ผูท้ี่สาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัการพลศึกษา 

4.85 0.74 ดีมาก 4.25 0.81 ดี 4.34 0.80 ดี 

รวม 4.72 0.53 ดมีาก 4.55 0.42 ดมีาก 4.51 0.45 ดมีาก 

โดยรวม ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง x =   4.59   ,  S.D. =  0.28   (อยู่ในระดบั ดมีาก) 

การวจิยัและสร้างสรรค์ทางวชิาการ 
1. รับรู้ถึงการตื่นตวัของบุคลากรที่ใหค้วามสนใจในการศึกษาคน้ควา้วิจยัเพื่อ

สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
4.35 0.71 ดี 3.98 0.77 ดี 3.73 0.76 ดี 

2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท์างวิชาการจนเป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ไป 

4.02 0.70 ดี 3.80 0.75 ดี 3.79 0.74 ดี 

3. รู้สึกพอใจกบัการที่ไดร้ับรู้วา่มีความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจยัมาถ่ายทอด
กบัผูเ้รียนสมํ่าเสมอ 

3.84 0.53 ดี 3.79 0.49 ดี 3.78 0.49 ดี 
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ตารางที ่38 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 โดยคณาจารย ์นกัศึกษา  
     และผูป้กครอง (ต่อ) 
 

ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจัดการศึกษา  
คณาจารย์ (n=172) นักศึกษา (n=212) ผู้ปกครอง (n=154) 

x  S.D. แปลผล 
x  S.D. แปลผล 

x  S.D. แปลผล 

4. รู้สึกพอใจวา่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการไดแ้ปลงมาสู่การปฏิบตัิ
อยา่งเป็นรูปธรรม 

4.05 0.55 ดี 3.65 0.47 ดี 3.66 0.45 ดี 

5. ชอบที่จะเห็นทีมงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการในลกัษณะการมีส่วน
ร่วมจากหลายฝ่ายและมีการดาํเนินอยา่งจริงจงั 

4.52 0.44 ดีมาก 3.68 0.48 ดี 3.72 0.47 ดี 

6. สถาบนัการพลศึกษามกัจะมีผลงานดา้นการวิจยัที่เป็นที่ยอมรับหรือมีผลงานที่
ไดร้ับรางวลัระดบัชาติและนานาชาติอยูเ่สมอ 

3.73 0.44 ดี 3.52 0.47 ดี 3.65 0.49 ดี 

7. สถาบนัการพลศึกษามกัจะไดร้ับการสนบัสนุนทุนวิจยัและสร้างสรรคท์าง
วิชาการทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

3.79 0.43 ดี 3.66 0.48 ดี 3.52 0.47 ดี 

8. พอใจกบัที่สถาบนัการพลศึกษาไดม้ีเวที เช่น การจดัประชุมวิชาการ การมี
วารสารทางดา้นพลศึกษา เป็นตน้ รองรับใหก้บัผูท้ี่ทาํวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ทางวิชาการไดน้าํเสนอและเผยแพร่ผลงาน 

4.02 0.38 ดี 3.79 0.40 ดี 3.80 0.39 ดี 

9. ไดร้ับรู้วา่สถาบนัการพลศึกษาไดท้าํความร่วมมือกบัหน่วยงานอื่นเพื่อ
สนบัสนุนการวิจยัดา้นการพลศึกษาเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของสงัคม 

3.68 0.75 ดี 3.59 0.81 ดี 3.60 0.80 ดี 

10. รู้สึกพอใจกบัการที่มีการสนบัสนุนใหค้ณาจารยท์ุกคนตอ้งทาํวิจยัในทาง
วิชาการและเผยแพร่ผลงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 เรื่อง 

4.05 0.76 ดี 3.74 0.77 ดี 3.74 0.77 ดี 

รวม 4.01 0.34 ดี 3.72 0.31 ดี 3.70 0.31 ดี 

ตารางที ่89 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 โดยคณาจารย ์นกัศึกษา  347 
348 
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     และผูป้กครอง (ต่อ) 
 

ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจัดการศึกษา  
คณาจารย์ (n=172) นักศึกษา (n=212) ผู้ปกครอง (n=154) 

x  S.D. แปลผล 
x  S.D. แปลผล 

x  S.D. แปลผล 

โดยรวม ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง x =   3.91   ,  S.D. =  0.39   (อยู่ในระดับ ดี) 

การบริการวชิาการและการกฬีา 
1. รู้สึกพอใจกบัโครงสร้างของสถาบนัการพลศึกษาที่มีฝ่ายดูแลรับผดิชอบเรื่อง

ของการใหบ้ริการวิชาการและการกีฬาทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
4.56 0.67 ดีมาก 4.65 0.49 ดีมาก 3.72 0.49 ดี 

2. รู้สึกพอใจกบัวิธีการใหบ้ริการวิชาการและการกีฬาอยา่งหลากหลายและ
ครอบคลุม 

4.76 0.76 ดีมาก 4.53 0.77 ดีมาก 3.74 0.77 ดี 

3. ไดร้ับรู้ถึงการใหบ้ริการที่ครบวงจรในทางดา้นการกีฬาของสถาบนัการพลศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.34 0.71 ดี 4.03 0.47 ดี 3.84 0.47 ดี 

4. มีทศันคติที่ดีเมื่อไดร้ับรู้วา่สถาบนัการพลศึกษาไดน้าํนกัศึกษาใหก้ารบริการ
เกี่ยวกบัการสอนกีฬาและตดัสินกีฬาตามโรงเรียนต่างๆ 

4.76 0.43 ดีมาก 4.53 0.49 ดีมาก 4.55 0.50 ดีมาก 

5. เมื่อมีโครงการต่างๆดา้นการกีฬา จะนึกถึงสถาบนัการพลศึกษาเป็นอนัดบัแรกที่
จะคอยใหค้าํปรึกษาหรือใหก้ารช่วยเหลือ 

4.95 0.61 ดีมาก 4.92 0.68 ดีมาก 4.89 0.69 ดีมาก 

6. เมื่อมีการจดักิจกรรมดา้นการกีฬาต่างๆ เห็นว่าสถาบนัการพลศึกษาจะมีความ
พร้อมในเรื่องของสถานที่และบุคลากร 

4.87 0.47 ดีมาก 4.67 0.34 ดีมาก 4.75 0.35 ดีมาก 
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ตารางที ่38 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 โดยคณาจารย ์นกัศึกษา  
     และผูป้กครอง (ต่อ) 

ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจัดการศึกษา  
คณาจารย์ (n=172) นักศึกษา (n=212) ผู้ปกครอง (n=154) 

x  S.D. แปลผล 
x  S.D. แปลผล 

x  S.D. แปลผล 

7. การบูรณาการเกี่ยวกบัหลกัวิชาการและการกีฬามาใหค้วามรู้กบัชุมชน สงัคม 
แลว้เชื่อวา่จะสามารถทาํใหป้ระชาชนลดความเสี่ยงเกี่ยวกบัโรคต่างๆและมี
สุขภาพที่แขง็แรงสมบูรณ์มากขึ้น 

4.67 0.60 ดีมาก 4.65 0.42 ดีมาก 4.58 0.40 ดีมาก 

8. ยอมรับในความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษาที่จะช่วยเป็น
กาํลงัขบัเคลื่อนใหส้งัคมนาํหลกัการดา้นการพลศึกษาไปปรับใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้

4.95 0.42 ดีมาก 4.87 0.40 ดีมาก 4.67 0.39 ดีมาก 

9. จากอดีตถึงปัจจุบนัสถาบนัการพลศึกษาเป็นตน้แบบของการสร้างแนวคิดใหก้บั
สงัคมที่รับรู้กนัทัว่ไปในความมีนํ้าใจเป็นนกักีฬา รู้แพ ้ รู้ชนะ รู้อภยั สามารถ
นาํไปใชไ้ดก้บัทุกวงการ 

4.95 0.21 ดีมาก 4.76 0.39 ดีมาก 4.79 0.40 ดีมาก 

10. เชื่อมัน่วา่สถาบนัการพลศึกษาจะสร้างความเป็นอตัลกัษณ์เพื่อจะพฒันาวงการ
พลศึกษาใหไ้ดร้ับการยอมรับและมุ่งไปสู่สากลได ้

4.89 0.44 ดีมาก 4.60 0.49 ดีมาก 4.76 0.49 ดีมาก 

รวม 4.77 0.26 ดมีาก 4.62 0.16 ดมีาก 4.43 0.17 ดี 

โดยรวม ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง x =   4.61   ,  S.D. =  0.29   (อยู่ในระดบั ดมีาก) 

การทํานุบํารุงอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกฬีาไทย 
1. เชื่อวา่สถาบนัการพลศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัที่จะสืบสานศิลปวฒันธรรม 

การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย ใหค้งอยูส่ืบไป 
4.78 0.62 ดีมาก 4.65 0.76 ดีมาก 4.68 0.77 ดีมาก 

ตารางที ่38 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 โดยคณาจารย ์นกัศึกษา  
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     และผูป้กครอง (ต่อ) 

ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา  
คณาจารย์ (n=172) นักศึกษา (n=212) ผู้ปกครอง (n=154) 

x  S.D. แปลผล 
x  S.D. แปลผล 

x  S.D. แปลผล 

2. พอใจกบัการที่สถาบนัการพลศึกษาไดน้าํการละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทยมา
กาํหนดไวใ้นพนัธกิจของสถาบนั 

4.75 0.74 ดีมาก 4.67 0.86 ดีมาก 4.71 0.89 ดีมาก 

3. ไดร้ับรู้วา่การดาํเนินงานดา้นการทาํนุบาํรุงอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม การละเล่น
พื้นบา้นและกีฬาไทยไดร้ับความสนใจและร่วมมือจากสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกเป็นอยา่งดี 

4.76 0.49 ดีมาก 4.77 0.67 ดีมาก 4.67 0.67 ดีมาก 

4. เชื่อวา่หากมีการจดัหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการทาํนุบาํรุงอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย และเปิดโอกาสใหบุ้คคล           
ภายนอกเขา้ร่วมอบรมจะทาํใหม้ีการเผยแพร่ซาบซึ้งไดอ้ยา่งกวา้งขวางขึ้น 

4.73 0.54 ดีมาก 4.74 0.43 ดีมาก 4.64 0.43 ดีมาก 

5. หากมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการรื้อฟื้นหรือคิดคน้การละเล่นพื้นบา้นและ
กีฬาไทยอยา่งจริงจงัเชื่อว่าจะทาํใหส้ถาบนัการพลศึกษาไดร้ับการยอมรับจาก
สงัคมและเป็นจุดเด่นของภารกิจกเ็ป็นได ้

4.74 0.45 ดีมาก 4.68 0.43 ดีมาก 4.66 0.43 ดีมาก 

6. หากมีการจดัตั้งศูนยเ์กี่ยวกบัการทาํนุบาํรุงอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม การละเล่น
พื้นบา้นและกีฬาไทย มีการศึกษาวิจยัอยา่งจริงจงั เชื่อว่าจะทาํใหส้ถาบนัการ   
พลศึกษา จะสามารถสร้างมูลค่าไดม้ากมาย 

4.59 0.50 ดีมาก 4.54 0.38 ดีมาก 4.65 0.35 ดีมาก 
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ตารางที ่38 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 โดยคณาจารย ์นกัศึกษา  
     และผูป้กครอง (ต่อ) 

ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจัดการศึกษา  
คณาจารย์ (n=172) นักศึกษา (n=212) ผู้ปกครอง (n=154) 

x  S.D. แปลผล 
x  S.D. แปลผล 

x  S.D. แปลผล 

7. เชื่อในความสามารถของบุคลากรและนกัศึกษาในการที่จะเป็นแบบอยา่งผูน้าํ
ดา้นการทาํนุบาํรุงอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย 

4.78 0.47 ดีมาก 4.69 0.25 ดีมาก 4.68 0.67 ดีมาก 

8. รู้สึกในความเป็นส่วนหนึ่งของสถาบนัการพลศึกษาที่จะทาํนุบาํรุงอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย 

4.95 0.47 ดีมาก 4.35 0.41 ดี 4.38 0.39 ดี 

9. เชื่อวา่ถึงแมส้งัคมจะเป็นแปลงไปอยา่งไร แต่หากสถาบนัการพลศึกษาเป็นผูน้าํ
ซึ่งการทาํนุบาํรุงอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทยแลว้
ความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติจะยงัคงมีความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติสืบไป 

4.83 0.59 ดีมาก 4.54 0.60 ดีมาก 4.67 0.63 ดีมาก 

10. เชื่อวา่การทาํนุบาํรุงอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย จะ
คงอยูไ่ดก้บัชาติไทยสถาบนัการพลศึกษาจะตอ้งร่วมมือกบัทุกภาคส่วนและ
กาํหนดแผนงานที่ชดัเจน มีการดาํเนินการ กาํกบั ติดตาม และผลกระทบที่
เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4.95 0.26 ดีมาก 4.92 0.33 ดีมาก 4.94 0.37 ดีมาก 

รวม 4.79 0.32 ดมีาก 4.66 0.31 ดมีาก 4.67 0.34 ดมีาก 

โดยรวม ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง x =   4.71   ,  S.D. =  0.22   (อยู่ในระดับ ดีมาก) 

โดยรวมรายด้านทั้ง 4 ด้าน 4.57 0.28 ดมีาก 4.39 0.18 ดี 4.33 0.20 ด ี

เฉลีย่รวมรายด้านทั้ง 4 ด้าน ตามความคดิเห็นของคณาจารย์ นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง 

x =   4.43   ,  S.D. =  0.25     (อยู่ในระดับ ดี) 
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การเปล่ียนแปลงของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่  
1) ดา้นการจดัการเรียนการสอน  โดยคณาจารย ์นกัศึกษา และ ผูป้กครอง  อยูใ่น

ระดบั ดีมาก ( x =4.72), ดีมาก ( x =4.55) และ ดีมาก( x =4.51) ตามลาํดบั โดยรวม อยูใ่นระดบั ดี
มาก ( x =4.59)  

2) ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ทางวิชาการ โดยคณาจารย ์นักศึกษา และ 
ผูป้กครอง  อยูใ่นระดบั ดี ( x =4.01), ดี ( x =3.72) และ ดี ( x =3.70) ตามลาํดบั โดยรวม อยูใ่น
ระดบั ดี ( x =3.91)   

3) ดา้นการบริการวิชาการและการกีฬา โดยคณาจารย ์นกัศึกษา และ ผูป้กครอง  
อยูใ่นระดบั ดีมาก ( x =4.77), ดีมาก ( x =4.62) และ ดี ( x =4.43) ตามลาํดบั โดยรวม อยูใ่นระดบั 
ดีมาก ( x =4.61)  

4) ดา้นการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย  โดย
คณาจารย ์นกัศึกษา และ ผูป้กครอง  อยู่ในระดบั ดีมาก ( x =4.79), ดีมาก ( x =4.66) และ ดีมาก      
( x =4.67) ตามลาํดบั โดยรวม อยูใ่นระดบั ดีมาก ( x =4.71)  

พิจารณาโดยรวมทั้ง 4 ดา้น ตามความคิดเห็นของคณาจารย ์อยู่ในระดบั ดีมาก        
( x =4.57) นักศึกษา อยู่ในระดบั  ดี( x =4.39) ผูป้กครอง อยู่ในระดบั ดี( x =3.33) และพิจารณา
เฉล่ียรวมทั้งคณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครอง อยูใ่นระดบั ดี ( x =4.43) 

2)   ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึอธิการบดสีถาบันการพลศึกษาและอดีตรักษาการ 
อธิการบดสีถาบันการพลศึกษา 

                  การสมัภาษณ์เชิงลึกอธิการบดี (นายสมพงษ ์ ชาตะวิถี) เก่ียวกบัผลกระทบ 
ท่ีเกิดจากการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพของ
นกักีฬา ผลการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

“สถาบันการพลศึกษาถือเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศในการจัด 
การศึกษาด้าน พลศึกษาโดยตรง เม่ือพูดถึงกีฬาแล้วสังคมจะต้องพูดถึงสถาบันการพลศึกษาเป็น
อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า สถาบันการพลศึกษามีช่ือเสียงได้รับการยอมรับจากสังคม เพราะเรา
ได้เปรียบมหาวิทยาลัยอ่ืนเขา ตรงท่ีเรามีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางด้าน       
พลศึกษา สถานท่ีสาํหรับการจัดการศึกษาและการฝึกประสบการณ์ด้านพลศึกษา มีเวทีให้ทดสอบ
ของเราเอง กคื็อการแข่งขนักีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย นอกจากน้ันเรามีความพร้อม
ในตัวนักกีฬาท่ีเราฝึกฝนมาต้ังแต่เร่ิมต้นเม่ือคร้ังท่ีอยู่โรงเรียนกีฬา ก็มีการส่งต่อมาสถาบันการ     
พลศึกษาในวิทยาเขตซ่ึงมีศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศรองรับการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง 

   การมีช่ือเสียงในด้านบวกของสถาบันการพลศึกษา มิใช่เร่ิมมีขึน้พร้อมกับ 
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การเป็นสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 4-5 ปีมานี้ แต่ได้สืบทอดสานมาจากรุ่นสู่รุ่นของชาว        
พลศึกษาท่ีเป็นผลผลิตของสถาบันวิชาการวิชาชีพแห่งนีม้านานกว่า 90 ปี และผลงานของสถาบัน
การพลศึกษากเ็ป็นส่วนหน่ึงท่ีน่าภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนชาวไทยได้อย่างต่อเน่ือง ไม่เพียงแต่เป็น
ฟันเฟืองท่ีสําคัญท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับในภูมิภาค
หรือระดับนานาชาติ ซีเกมส์ และเอเช่ียนเกมส์ สถาบันการพลศึกษาบุคลากรท่ีได้สร้างช่ือเสียง
ให้กับประเทศชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระดับอาจารย์ เช่น โค้ชหร่ัง ชาญวิทย์  ผลชีวิน อดีตโค้ช
ฟุตบอลทีมชาติไทย  อาจารย์ภิรมย์  อ๋ันประเสริฐ อดีตผู้ตัดสินฟีฟ่าท่ีลงตัดสินฟุตบอลโลกคนแรก
ของประเทศไทย ทางด้านมวยไทยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จรัสเดช  อุลิต และประยทุธ  วงศ์ปรเมษฐ์ ผู้
ตัดสินมวยไทยช่อง 7 สี ทุกบ่ายวันอาทิตย์ นอกจากน้ันล้วนมีอาจารย์มากมายท่ีสร้างช่ือเสียงไว้กับ
วงการกีฬาของชาติ 

ด้านนักศึกษา เรามีนักศึกษาท่ีโดดเด่นในระดับโอลิมปิค ไม่ว่าจะเป็น นักยก 
เหรียญทองท้ัง น้องไก่ ปวีณา  ทองสุข อุดมพล  พลศักด์ิ นักมวยกจ็ะเป็น มนัส  บุญจาํนง วรพจน์  
เพชรขุ้ม  หรือแม้แต่ดาราฮอลลีวู๊ด จาพนม  

บคุคลเหล่านีคื้อ เส้ียวหน่ึงของแบบอย่างความสาํเร็จท่ีงดงาม ท่ีสามารถ 
บ่งบอกได้ว่า สถาบันการพลศึกษาคือสถาบันอุดมศึกษาวิชาการวิชาชีพ ท่ีหล่อหลอมบัณฑิตให้เป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าแก่สังคมประเทศชาติท่ีพร้อมจะออกไปรับใช้สังคมอย่างผู้มีอุดมการณ์ของนักสู้
ท่ีดี และมีจิตวิญญาณของนักกีฬา ท่ีรู้จัก กฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
   สาํหรับภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน มีด้านท่ีเก่ียวกับการบริการวิชาการและการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกีฬาไทย ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นอย่างมาก 
เพราะเรามี 17 วิทยาเขตในการทาํภารกิจตรงนี ้การเข้าให้ความรู้กับประชาชน ชุมชน โรงเรียนใน
เร่ืองด้านการพลศึกษา การบริการกีฬาด้านผู้ ตัดสินกีฬา ซ่ึงเป็นการฝึกนักศึกษาในภาคปฏิบัติไป
พร้อมๆ กัน นอกจากน้ันการจัดโครงการเก่ียวกับการละเล่นพืน้บ้านและกีฬาไทยมีความโดดเด่น
มาก ซ่ึงเป็นการฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินในแต่ละภูมิภาค การท่ีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ดาํเนินงานจึงมีความประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก เราทาํและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพราะน่ีคือ
จุดเด่นของพลศึกษาอีกด้านหน่ึงท่ีจะส่งเสริมในอนุรักษ์ศิลปะ การละเล่นพืน้บ้านและกีฬาไทย การ
ประเมินด้านนีเ้ราได้คะแนนของ สมศ.สูงท่ีสุด จึงเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก 
 

หากมองผลกระทบในด้านลบมีประเดน็ในเร่ืองการบริหารจัดการซ่ึงทาํให้ 
วิทยาเขตมีความขดัแย้งกันรุนแรงหลายแห่ง ทาํให้มองอยู่ 2 ประเดน็คือ 1) เร่ืองของกฎหมายของ
การสรรหาตาํแหน่งรองอธิการบดี ประจาํวิทยาเขต มีการแย่งชิงตาํแหน่ง การไม่เข้าใจกัน ทะเลาะ
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ไม่เคารพ สร้างความแตกแยก  หลายแห่งยึดท่ีตัวบุคคลไม่มองกันท่ีความรู้ความสามารถ 
เพราะฉะน้ันเร่ืองการสรรหามีผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายในทาํให้องค์กรมีการพัฒนาไปช้า 
2) มองว่าความเป็นเร่ืองใหม่และยังไม่เข้าใจวิธีการแนวปฏิบัติ การทาํความเข้าใจและการยอมรับ 
ซ่ึงเรายังยึดติดกับรูปแบบเดิม อย่างท่ีกล่าวไว้ว่า เม่ือไหร่ท่ีเรามีสปิริตนักกีฬาในเร่ือง การรู้แพ้        
รู้ชนะ รู้อภัย กค็งไม่ขดัแย้งกัน เพราะองค์กรเราคนน้อยทะเลาะกันขัดแย้งกันแล้วจะเอาพลังท่ีไหน
มาพัฒนา ความขัดแย้งอย่างนีไ้ม่เคยมีปรากฏมาก่อนแต่ก่อนมีแต่ความรักสามัคคี รุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
อย่างไรกต็ามบุคลากรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ด้วยและต้อง
ปรับเพ่ือช่วยกันผลกัดันให้องค์กรเราพัฒนาขึน้ไปให้ได้ 

ผลกระทบอีกประเดน็หน่ึงคือ วิทยาเขตมีการกระจายกันอยู่ท่ัวไปเทศกมี็ 
ผลกระทบในเร่ืองการติดต่อส่ือสารบ้าง อย่างยะลาผมกไ็ม่ได้ลงไป กไ็ด้แก้ปัญหาคือการประชุม
ผู้บริหารระดับวิทยาเขตเดือนละคร้ัง นอกจากน้ัน ยังมีการกระจายอาํนาจและมอบอาํนาจลงไป ซ่ึง
ผมทาํเร่ืองการกระจายอาํนาจ ได้แก่ 1) การกระจายอาํนาจในเชิงนโยบาย 2) การกระจายอาํนาจเชิง
การบริหารจัดการ และ 3) การกระจายอาํนาจด้านงบประมาณ กม็อบอาํนาจให้ไปต้ัง 40-50 ล้าน
บาท รองอธิการบดีประจาํวิทยาเขตมีอาํนาจเบิกจ่ายเงินต้ังแต่ 40 ล้านขึน้ไป ส่ิงท่ีมอบไม่ได้คือการ
บริหารบุคคล เพราะมันเป็นกฎหมาย ต้องอาศัย ก.ค.ศ. และสภาสถาบันในการบรรจุแต่งต้ังรวมไป
ถึงเร่ืองการทาํผลงานทางวิชาการด้วย” 

                  การสมัภาษณ์เชิงลึกอดีตรักษาการอธิการบดี (นายทินกร  นาํบุญจิตต)์  
เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดจากการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาผลการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 
   “สถาบันการพลศึกษาควรจะปรับแก้ในเชิงยุทธศาสตร์ ผมเป็นห่วงว่า
สถาบันการพลศึกษาจะเหมือนกับมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ัวๆ ไป คือในส่วนท่ีจะมาผลิตครูพลศึกษา
เหมือนท่ัวไปน้ันไม่ใช่ เราควรจะเปิดครูพลศึกษาสําหรับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา รวมท้ังผู้นาํการออกกาํลังกาย ผู้นาํในด้านสุขภาพ กายภาพบาํบัด รวมท้ังหลักสูตรท่ีเน้น
เก่ียวกับความเป็นตัวตนของพลศึกษาท่ีถนัดและเป็นท่ียอมรับของต่างประเทศด้วย เช่น ตระกร้อกับ
มวยไทย ทาํให้มันชัดเจนเพียวๆ ไปซิ ทาํไม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงถึงเปิดปริญญาเอก
มวยไทยได้ ท้ังๆ ท่ีคนท่ีไปสอนคือบุคลากรท่ีมาจากสถาบันการพลศึกษาท้ังน้ัน แล้วส่วนตระกร้อ
ขณะนีท่ั้วโลกเขาต้องการผู้ฝึกสอนกันท้ังน้ัน ดังน้ันสถาบันควรจะมามองในเร่ืองเหล่านีซ่ึ้งอย่างนี้
มนัจึงจะเรียกว่าเฉพาะทาง 

ณ เวลานีบ้คุลากรท่ีอยู่ในวิทยาเขตแต่ละแห่งกาํลงัหลงผิดๆ คือ 1) พอเป็น 
อุดมศึกษาขึน้มาแล้วมนัเกิดการแตกแยกกันในเร่ืองการเข้าสู่ตาํแหน่ง ฉันไม่พอใจผู้บริหารคนไหน
ฉันก็ไม่ทํางาน ฉันพอใจฉันก็ทํางาน เลยลืมนึกไปว่า  หน้าท่ีของตนเองน้ันเป็นอาจารย์ใน
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มหาวิทยาลัยแล้ว ผมอายเขามาเด๋ียวนีเ้ดก็พลศึกษาไปตัดสินกีฬาน้ันมันตัดสินไม่เป็น การเอาใจใส่
ไม่มี 2) บุคลากรเร่ิมถอย ปลดเกษียณกันไป ไม่มีคนรุ่นใหม่มาทดแทน หรือไม่มีคล่ืนลูกใหม่ท่ี
เข้าใจในอุดมการณ์ของพลศึกษาเข้ามาชดเชย ” 
 5.3  ข้อเสนอแนะการประเมินด้านผลกระทบ 
   จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผลกระทบ ท่ีมีตวับ่งช้ีจาํนวน 2 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี 18 
และ 19 โดยผลการวิเคราะห์นาํมาซ่ึงผลการประเมินในแต่ละตวับ่งช้ี โดยรายละเอียดไดร้ะบุใน
เบ้ืองตน้ อยา่งไรกต็ามมีขอ้เสนอแนะการประเมินดา้นผลกระทบ ดงัน้ี  

1) การเขา้ร่วมการแข่งขนัและไดรั้บเหรียญรางวลัจากการแข่งขนักีฬาระดบัชาติและ 
นานาชาติของนกักีฬาศูนยพ์ฒันาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัการพลศึกษา ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงของ
การทดสอบนักกีฬาท่ีผ่านการพฒันาจากกระบวนการฝึกซ้อมตามกรอบการบริหารจดัการศูนย ์
ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจึงสะทอ้นภาพในทางบวกเก่ียวกบัการสร้างช่ือเสียงให้กบัศูนย ์และวิทยาเขตท่ี
สังกดั สถาบนัจึงควรจะมีวิธีการในการตอบแทนรางวลั อาทิ การไดรั้บทุนสนบัสนุนเพื่อการศึกษา 
การยกยอ่งในการเป็นนกัศึกษาและนกักีฬาท่ีควรเอาแบบอยา่ง เพื่อสร้างขวญักาํลงัใจในการพฒันา
ทกัษะดา้นการกีฬา และการสนบัสนุนสู่ความเป็นนกักีฬาอาชีพต่อไป 

2) ความคิดเห็นของคณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครอง ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของ 
สถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการจดัการเรียนการ
สอน (2) ดา้นการวิจยัและสร้างสรรคท์างวิชาการ   (3)  ดา้นการบริการวิชาการและการกีฬา  (4) 
ดา้นการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย  โดยรวมมีทิศทางการ
เปล่ียนแปลงไปในทางบวก แต่สาํหรับดา้นการวิจยัและสร้างสรรคท์างวิชาการ เป็นดา้นท่ีสถาบนัการ
พลศึกษาตอ้งให้ความสาํคญัและเร่งการพฒันาและการสร้างผลงานดา้นการวิจยัให้ไดต้ามเกณฑร์ะดบั
มาตรฐานภายนอกดว้ย เช่น เกณฑข์อง สมศ. หรือ สกอ. เป็นตน้ 

3) เน่ืองจากสถาบนัการพลศึกษามีความแตกต่างกบัสถาบนัอ่ืนท่ีเนน้ผลิตบณัฑิตท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จาํเป็นตอ้งพฒันา
ตนเองเพ่ือสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ สร้างความเช่ียวชาญ  สําหรับดา้นบริหารจดัการควรมีการ
พฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวิจยัทางดา้นเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการพลศึกษาและกีฬา 
การบริการวิชาการ การทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย รวมทั้ง
การพฒันาและส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความสามารถโดดเด่น เช่น การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาอาชีพ การเป็น
ผูต้ดัสินกีฬาระดบัชาติและนานาชาติ การเป็นตวัแทนนกักีฬาระดบัชาติ ใหไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพ ส่งผล
ใหส้ถาบนัเป็นท่ียอมรับจากสงัคมทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
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6.     ผลการวพิากษ์ผลการประเมิน และการตรวจสอบยนืยนั 
   ภายหลกัจากการประเมินเสร็จส้ินและจดัทาํร่างรายงานการประเมินแลว้ ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํการ
สนทนากลุ่ม (focus group) ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จาํนวน 12 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จาํนวน 2 
คน คณาจารย ์จาํนวน 7 คน ผูป้กครอง จาํนวน 2 คน และนกัศึกษา จาํนวน 1 คน ทั้งน้ีการสนทนา
กลุ่มมีจุดประสงคเ์พ่ือการวิพากษผ์ลการประเมิน การตรวจสอบยนืยนัผลการประเมิน รวมทั้งขอ้มูล
เพ่ิมเติมจากผลการประเมิน ผลการวิพากษ ์สรุปเป็นประเด็นตามส่ิงท่ีมุ่งประเมินของการประเมิน
ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่23 การวิพากษผ์ลการประเมิน โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดว้ยสนทนากลุ่ม 
 
6.1 ด้านบริบท ในประเด็นปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนการดาํเนินงาน พบว่า ได้

ยึดหลกัตามสถาบันการพลศึกษาส่วนกลาง แต่สําหรับในวิทยาเขต และคณะในวิทยาเขตก็มี 
ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจท่ีแตกต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทและภูมิประเทศของแต่ละวิทยาเขต ท่ีมี
การร่วมคิดในแต่ละวิทยาเขตนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ทิศทางเหล่าน้ียงัตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
การเปล่ียนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง อาทิ  
   “เราไม่ยึดหลักเฉพาะตัว พ.ร.บ. การพลศึกษาเท่าน้ัน เราต้องตามการเปล่ียนไปของ
สังคมด้วย ไม่ว่าจะเป็น กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประชาคมอาเซียน ปฏิรูป
การศึกษารอบสอง นโยบายท่ีจะเกิดขึน้ด้านการศึกษาของรัฐบาลใหม่ท่ีมีผลต่อเน่ืองเช่น การ start 
ปริญญาตรี 15,000 บาท หรือแม้กระท่ังความต้องการของสังคมท่ีนักเรียนให้ความสนใจกับการ
เรียนทางด้านครูมากขึน้ เราต้องนาํส่ิงเหล่านีม้าทบทวน ทิศทางของพลศึกษาเราใหม่ (วีรพล  วิเศษศิลป์)” 

6.2  ด้านปัจจยันําเข้า มีประเดน็ดงันี ้
 6.2.1 นักศึกษา โดยภาพรวมมีจาํนวนนกัศึกษามีปริมาณมาก แต่เป็นการกระจุกใน 
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บางวิทยาเขต เช่น วิทยาเขตยะลา วิทยาเขตสุโขทยั วิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาเขตเชียงใหม่ 
ส่วนวิทยาเขตอ่ืนๆ มีปริมาณนอ้ย ยิ่งเม่ือพิจารณาจากรายคณะพบว่า คณะศึกษาศาสตร์มีนกัศึกษา
ครบตามเป้าหมาย ส่วนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์มีจาํนวนนอ้ย  
ตามลาํดบั โดยเฉพาะคณะศิลปศาสตร์บางวิทยาเขตมีไม่ถึง 20 คน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาใน
ระดบันโยบาย มิใช่เป็นปัญหาในระดบัปฏิบติัเพียงอยา่งเดียว อาทิ  
   “ลองเปิดดู มาตรา 7 ใน พ.ร.บ. การพลศึกษาดูว่า ไม่มีข้อบัญญัติใดเลยท่ีเขียน
ว่า ผลิตบุคลกรท่ีเก่ียวข้องกับนิเทศศาสตร์การกีฬา หรือส่ือสารการกีฬา จะเขียนเพียงว่าท่ีเก่ียวข้อง
กับการกีฬา แต่ด้านอ่ืนให้ความสาํคัญไม่ว่าจะผลิตบุคลากรทางด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักด้วยซํ้าว่าเรามีคณะศิลปศาสตร์ และไม่รู้ด้วยซํ้าว่า     
ศิลปศาสตร์เก่ียวข้องอะไรกับพลศึกษา(จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร)” 
   “เราก็ช่วยกันหานักศึกษา ใครมีเพ่ือนมีลูกศิษย์ลูกหาก็ให้เขาแนะนาํมาเรียน 
อาจารย์ในคณะมี 7 คน หานักศึกษาให้ได้คนละ 5 กมี็นักศึกษา 35 คน เรียนไปเรียนมาเขาไม่ชอบก็
ออกกันไป มันสะท้อนเห็นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การให้ความสําคัญในระดับนโยบาย การ
ประชาสัมพันธ์ ความพร้อมของคณาจารย์ท่ีไม่ค่อยตรงตามหลักสูตร หรือจบไปแล้วยังไม่แน่นอน
เลยว่าจะมีงานทาํตรงตามสาขาท่ีเรียนมาไหม (จีระศักด์ิ  แสนสุธา)” 
   “มีแผนการดาํเนินงานเก่ียวกับการแนะแนวทุกปี และกด็าํเนินกันอย่างนีต้ลอด 
เรากข็อความร่วมมือกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็น อบต. สพฐ. แต่จะทาํอย่างไรได้เดก็เขาไม่มาเรียน ครู
หรือใครกบั็งคับเขามาเรียนไม่ได้ เช่น คัดออกจากศึกษาศาสตร์ให้มาศิลปศาสตร์เขากไ็ม่มา เขากไ็ป
หาเรียนท่ีอ่ืนเช่นมหาวิทยาลยัราชภัฏหรือเอกชน (ประกอบ  ศักด์ิภูเขียว)” 
   “แต่ลูกผมเขาก็เรียนมาหลายแห่งนะครับ เขาบอกว่า สถาบันการพลศึกษามี
โอกาสท่ีจะจบได้ คนน้อย มีโอกาสอะไรหลายอย่างเก่ียวกับการเรียน และเป็นนักกีฬา เพราะลูกผม
เป็นนักกีฬาว่ายนํา้ เขาอยากท่ีจะเรียนด้านพลศึกษาโดยตรง (ทองสุข  ช่ืนชม)” 

6.2.2 คณาจารย์ โดยรวมเห็นดว้ยกบัการพฒันาอาจารย ์เก่ียวกบัโครงการพฒันา 
อาจารยใ์ห้ทุนศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก แต่มีประเดน็ท่ีเก่ียวกบัความล่าชา้ในการปรับเปล่ียนตาํแหน่ง
ครูเป็นอาจารย ์และการเปล่ียนวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษามาเป็นตาํแหน่งวิชาการทาง
อุดมศึกษา เช่น ผศ. รศ. อาทิ 

“ผมได้รับผลกระทบโดยตรง เพ่ิงจะมีคาํส่ังมาเม่ือปี 2552 ในการปรับเปล่ียน
จากครู คศ.1 เป็น อาจารย์ ทาํไมไม่ดาํเนินการต้ังแต่เร่ิมต้นของ พ.ร.บ. คือต้ังแต่ปี 2548 หรือ 2549 
เพราะมันมีผลต่อเน่ืองว่า การจะทาํผลงานทางวิชาการหรือ ผศ. เง่ือนไขจบปริญญาโทอย่างน้อย 5 
ปี จึงจะทาํได้ เง่ือนไขอย่างนีก้ไ็ม่สามารถย้อนหลงัให้ด้วย (จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร)” 
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“กมี็ผลกระทบโดยตรง เช่นกันค่ะ อย่างเขาให้ 13% แต่เราเป็นอาจารย์ได้ 5%  
ซ่ึงในองค์กรเดียวกันแต่ได้รับการปรับเงินไม่เหมือนกัน (มาลยัวัลย์  ตรีโมกข์)” 

“มีความล่าช้ามากผมส่งผลงาน มานานแล้วแต่ยงัไม่มีกรรมการตรวจหรือผล 
ใดๆ ออกมาเลย ท้ังท่ีผมได้อาจารย์ 3 ระดับ 8 คนแรกของชัยภูมิ มีผลงานระดับชาติ นานาชาติ
มากมาย การปรับเปล่ียนมาเป็น ผศ. กย็ุ่งยากนะครับ ท้ังท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน  
(ประยทุธ  วงศ์ปรเมษฐ์)” 

6.2.3 แผนและงบประมาณ ส่วนมากเห็นวา่มีงบประมาณท่ีนอ้ย กระบวนการจดัทาํ 
แผนและงบประมาณทาํตามขั้นตอนในระดบัวิทยาเขต แต่การนาํเสนอใหไ้ดม้าซ่ึงงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณคือส่วนกลางเป็นผูน้าํเสนอและตอ้งแสดงให้สํานักงบประมาณเห็นชดัเจนว่า
สถาบนัการพลศึกษามีความจาํเป็นในการบริหารจดัการภายใตแ้ผนงานส่งเสริมและพฒันากีฬาและ
นนัทนาการ ดา้น งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แผนและงบประมาณ อาทิ 

“ส่วนใหญ่จะเน้นด้านงบลงทุนเก่ียวกับส่ิงปลูกสร้าง อาคารสถานท่ี แต่พอจะ
ทาํการพัฒนาเก่ียวกับเร่ืองการจัดการเรียนการสอน หรือการพัฒนาผู้ เรียนแล้วยงัให้ความสาํคัญน้อย    
(วิระ  ชัยบตุร)” 

“เราต้องกลับมาทบทวนว่า เราจะพัฒนาสถาบันการพลศึกษาไปด้านใด 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ในระดับชาติ ไล่ลงมาจนถึงยทุธศาสตร์สถาบัน แล้วทาํให้ชัดในทุกด้าน
ให้เป็นท่ีประจักษ์และสังคมยอมรับด้วย มีแผนระยะยาว ระยะกลาง ระยะส้ัน สอดคล้องกัน ทุกคน
ทุกฝ่ายร่วมมือกันทาํงาน ผลก็จะเกิดกับลูกศิษย์เรา ผมไม่เคยเห็นนะครับว่า หน่วยงานตนเองได้
งบประมาณมากและเป็นท่ีพอใจ มีแต่งบน้อยงบไม่พอกันท้ังน้ัน (วีรพล  วิเศษศิลป์)” 

6.2.4 การบริหารจดัการ ส่วนมากเห็นวา่ระบบเร่ืองของเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสาร มีความพร้อม แต่มีจุดตอ้งร่วมมือและปรับปรุงแกไ้ข เก่ียวกบัการเสริมสร้างและพฒันา
กระบวนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล และระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ กล่าวคือ หลกั
ธรรมาภิบาล เพียงกล่าวถึงยงัไม่ปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมและการปฏิบติั ส่วนการประกนัคุณภาพ
เป็นลกัษณะการมอบหมายให้แต่ละคนรับผิดชอบตามหน้าท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี นอกจากนั้น
บุคลากรในระดบัปฏิบติัยงัไม่เขา้ใจท่ีลึกซ้ึงเพียงพอ จึงมีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งของการสนทนา อาทิ 

“เห็นแต่มีการดาํเนินการทาํเป็นรายงานการดาํเนินการธรรมาภิบาล เหมือนกับ
หยิบประเดน็ต่างๆ ท่ีเข้ากับหลัก 10 ข้อธรรมาภิบาลของการทาํงาน มีให้เห็นประกาศว่าด้วยการ
บริหารตามหลกัธรรมาภิบาล แต่การให้แนวทางการปฏิบัติตามของบคุลากร หรือกาํกับติดตาม กไ็ม่
ชัดเจน เหมือนกับบริหารความเส่ียงกเ็ป็นในลกัษณะคล้ายกัน (วีรพล  วิเศษศิลป์)” 
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“สาํหรับระบบ IT ผมว่าก ็OK. นะครับระบบ wireless กค็รอบคลมุไม่เฉพาะแต่
ท่ีทาํงานแต่ไปถึงหอพักนักศึกษา และบ้านพักราชการ กมี็บ้างท่ีแรงส่งอ่อน แต่ภาพรวมกย็ังใช้ได้
ครับ ย่ิงมีเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ดูแลระบบ มีปัญหาเม่ือไหร่กเ็รียกให้ความช่วยเหลือได้ กเ็ห็นนักศึกษา
มาน่ังทาํงานเปิด อินเตอร์เนตกันในช่วงตอนเยน็ (กนก  อ้นถาวร)” 

6.2.5 หลกัสูตร ส่วนมากเห็นวา่มีการเปิดหลกัสูตรท่ีตรงตามพระราชบญัญติั 
สถาบนัการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ระบุ มีการทบทวน ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร 1 คร้ัง ปัจจุบนัใช้
หลกัสูตรสถาบนัการพลศึกษา พ.ศ. 2548 (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) อยา่งไรกต็ามการดาํเนินการใดๆ 
ของหลกัสูตรจะตอ้งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ส่วนหลกัสูตรระยะสั้น
ยงัมีนอ้ย มีตวัอยา่งประเดน็การวิพากษ ์อาทิ 

“มีคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร แต่เขาไม่เรียกว่า
ประเมินนะครับ โดยหลักการเขาปรับปรุงกันเม่ือใช้หลักสูตรไปแล้ว 4-5 ปี คือกแ็ล้วแต่หลักสูตร 
อย่างหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 5 ปี กค็วรจะปรับปรุงสักคร้ังหน่ึง แต่เม่ือเห็นว่ามันช้า
ไป มีคณะกรรมการท่ีต้ังขึ ้นมาดาํเนินการเร่ืองนี้ท่ีเห็นว่ามันควรปรับปรุง ก็ดาํเนินการได้ไม่
จาํเป็นต้อง 5 ปี (สัญญา  จันทรอด)” 
   “ตอนนีส้ถาบันเรายังไม่มี มคอ.2 และ 3 เลย วิธีทางแก้ไข คือ ให้ดาํเนินการ
จัดทาํ มคอ. 3 ไปก่อน (จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร)” 

“หลักสูตรระยะส้ันกต้็องเข้าความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และเห็นชอบจาก
สภาสถาบันถึงจะนาํมาใช้ได้ เช่น หลกัสูตรการถ่ายภาพของผมเน่ียะใช้ 7 วัน 10 วัน กส็ามารถทาํได้
แล้ว แต่กเ็ห็นมีการเปิดหลกัสูตรนวดเพ่ือสุขภาพ หลกัสูตรมวยไทยนะครับ  
(จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร)” 

“ผมดีใจครับหลักสูตรมวยไทยเกิดขึน้ เพราะเป็นเร่ืองของมรดกชาตินะครับ 
ควรจะปลกูฝังกันต้ังแต่ในโรงเรียนมธัยมด้วยซํา้ (ประยทุธ  วงศ์ปรเมษฐ์)” 

“หลักสูตรท่ีเรามีอยู่ เราทาํให้ดีท่ีสุดเถอะค่ะ อย่าคิดเปิดหลักสูตรท่ีหลากหลาย
เกิน แค่มีอยู่ น่ีเดก็กไ็ม่ค่อยเห็นสนใจจะมาเรียนเท่าไร (ประเสริฐ  พรหมสุคนธ์)” 

6.3 ด้านกระบวนการ มปีระเดน็ดงันี ้
6.3.1 การดาํเนินตามภารกจิ 4 ด้าน คอื การจดัการเรียนการสอน การวจิยั  

การบริการวชิาการบริการชุมชน และการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกฬีาไทย 
และการพฒันาความเป็นเลศิด้านกฬีา ส่วนมากเห็นดว้ยกบัผลการประเมิน โดยเฉพาะการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมการละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย ส่วนการวิจยัท่ีเห็นว่ามีหลายดา้นท่ีควรปรับปรุง 
เช่น การมีคณะกรรมการจดัพิจารณาการเสนอให้งบประมาณเพ่ือการวิจยัท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ
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เก่ียวกบัวิจัยและให้ตรงตามสาขาวิจยั กาํหนดยุทธศาสตร์การวิจัยท่ีชัดเจนโดยจดัประเภทให้
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนัและไม่อิงเฉพาะของ สกว.เท่านั้น  ทั้งน้ีมีประเดน็ท่ีวิพากษ ์อาทิ 

“สถาบันต้องมีกรรมการกลัน่กรอง พิจารณาเก่ียวกับการเสนอหัวข้อวิจัยเพ่ือขอ 
สนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี ไม่ควรจะมองเร่ืองผลประโยชน์มากเกินไป เร่ืองนีเ้ห็นชัดตอนผม
ไปเสนอหัวข้อกับอาจารย์ดุสิต ท่ีส่วนกลาง ปี 50 เราเสนอหัวข้อตามขัน้ตอนทุกอย่าง นาํเสนอบน
เวทีกัน กมี็การห่ันงบวิจัยบ้างผมกไ็ม่ติดใจได้มา 360,000 บาท แต่ติดใจตรงท่ีอีกกลุ่มหน่ึงไม่มี
เอกสารอะไรนาํเสนอเข้าไปเลย มีเฉพาะหัวข้อวิจัย แล้วไม่นาํเสนอตามขั้นตอนท่ีกาํหนดด้วย 
ปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณางบให้ตามยอดท่ีเสนอไป 800,000 บาท ย่ิงเห็นรายงานการวิจัยผม
ว่ามนัไม่คุ้มและไม่แฟร์ในการดาํเนินการอย่างนี ้(วีรพล  วิเศษศิลป์) ” 

“เราสนับสนุนให้ดาํเนินการวิจัยกันกจ็ริง แต่ผลการประเมินภายในกันเองกย็ัง
ไม่ผ่าน เพราะเราไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนในเวทีท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเราทาํ แต่สถาบันเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ โลกาภิวัตน์ทางพลศึกษา นันทนาการ การ
ท่องเท่ียว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 – 9 กันยายน นี ้กเ็พ่ิงจะมีเวทีนีค้ร้ัง
แรกท่ีเก่ียวข้องกับของเราบ้าง ส่วนเวทีอ่ืนผู้ วิจัยกแ็สวงหากันเอง (สัญญา  จันทรอด)” 

“เราควรไปดูมหาวิทยาลัยท่ีเขาประสบความสําเร็จด้านการวิจัยอย่างใกล้เรา 
อย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เขาดาํเนินการอย่างไรถึงเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับหน่ึงได้ เรากน็าํ
แนวทางของเขามาประยกุต์ใช้ได้ อาจจะใช้เวลาบ้างกต้็องทาํ แต่เราต้องเล่นในทางของเราคือ ความ
เป็นอุดมศึกษาเฉพาะทาง ค(2) เรากต้็องเข้าใจในส่ิงท่ีเราเป็นอยู่ด้วย (จีระศักด์ิ  แสนสุธา)” 

“เราโดดเด่นพอสมควรเก่ียวกับการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย มีการ
ดาํเนินการและจัดทาํเป็นรายงานรูปเล่มชัดเจน ผมว่าหากให้ความสาํคัญในการบริหารในด้านอ่ืนๆ 
เช่นด้านนีก้็คงจะดี น่ีคิดว่างานในลักษณะนี้มันเป็นพืน้ฐานของพลศึกษาโดยแท้ มันจึงออกมาดี 
(ประยทุธ วงศ์ปรเมษฐ์)” 
   6.3.2  การพฒันาความเป็นเลศิด้านกฬีา สถาบนัดาํเนินการพฒันาความเป็นเลิศดา้น
กีฬาให้จริงจังให้เป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอน และควรมีผลงานท่ีปรากฏดัง่ช่ือศูนยแ์ละเป็นท่ี
ประจกัษย์อมรับซ่ึงเป็นจุดประชาสัมพนัธ์ในสถาบนัไดดี้ดว้ย ทั้งน้ีมีประเดน็ท่ีวิพากษ ์อาทิ 

“อยากจะให้ศูนย์ฯ ดาํเนินการในทุกขั้นตอนต้ังแต่การคัดเลือกนักกีฬาเข้ามา 
ตารางการฝึกซ้อม การกินอยู่ มีโค้ชท่ีเช่ียวชาญจริงๆ ไม่ใช่เอาอาจารย์ในวิทยาเขตนี ้ซ่ึงยังไม่ถึงมือ
อาชีพ จนกระท่ังส่งเสริมพัฒนา ผลักดันให้เขาก้าวเข้าสู่อาชีพ ทาํให้เห็นเป็นรูปธรรม ทาํอย่างมือ
อาชีพท่ีสโมสรกีฬาเขาทาํกัน แต่อย่าลืมพัฒนาด้านการเรียนเขาด้วยเพราะนักกีฬากเ็ป็นนักศึกษา
ด้วย ไม่ใช่เล่นกีฬาอย่างเดียว (วีรพล  วิเศษศิลป์)” 
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“ศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศมีวัตถปุระสงค์ชัดเจน  คือ นาํเดก็นักเรียนโรงเรียน
กีฬามาพัฒนาต่อและมาศึกษากับเรา ถามว่าตอนนีมี้เดก็เพ่ือความเป็นเลิศก่ีคนในสถาบัน แทบไม่
เห็นเลย ผมเคยสอบถามเดก็นะครับ เล่นกีฬามา 6 ปีในโรงเรียนกีฬา เขากเ็บ่ือแล้ว อีกอย่างตอนนีเ้รา
มีภารกิจอะไร คือการผลิตบัณฑิต ไม่ใช่พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ น่ันมันเป็นหน้าท่ีของ กกท. 
ไม่ใช่ของเรา (จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร)” 

“แก้ปัญหาเร่ืองนีง่้ายนิดเดียว ระบุในพันธกิจสถาบัน ในการพัฒนากีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ  กส็ามารถทาํได้ (จีระศักด์ิ  แสนสุธา)” 

6.4 ด้านผลผลติ มีประเดน็ดังนี ้
6.4.1 ประสิทธิภาพการผลติบัณฑติ ส่วนมากพึงพอใจกบับณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา 

มีงานรองรับกนัทุกคน อาจจะไม่ตรงตามสาขาท่ีเรียนมาบา้ง มีคาํช่ืนชมจากผูใ้ชบ้ณัฑิตว่านกัศึกษา
ท่ีจบจากสถาบนัการพลศึกษามีความอดทนสูง สู้งาน มีสมัมาคารวะ ซ่ึงมีประเดน็ท่ีวิพากษ ์อาทิ 

“กภ็ูมิใจในเดก็เราท่ีจบไป ดีได้ในระดับหน่ึง เพราะต้องยอมรับว่าปัจจัยนาํเข้า
ของเราเป็นอย่างไร เรามาพฒันาเขาจนจบปริญญาตรีแล้วกดี็ใจแล้ว (ประกอบ  ศักด์ิภูเขียว)” 

“เรามองของเราก็ว่าดีแล้ว แต่การจะเทียบกับเด็กท่ีจบพละจากท่ีอ่ืน เช่น 
ขอนแก่น ก็คงจะสู้เร่ืองวิชาการลาํบาก เด็กก็สอบบรรจุเป็นครูได้เยอะนะครับอย่างรุ่นท่ีแล้วน่ีก็
ประมาณ 5 คน แต่เขากไ็ม่ตกงานหรอก อยู่ตาม อบต. หรือเจ้าหน้าท่ีกีฬา ย่ิงในศูนย์ฟิตเนต เดก็พละ
ท้ังน้ัน (วิระ   ชัยบตุร)” 

 “อย่าง ปะ ลูกชายผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์น่ีแหละครับ ตอนนีก้อ็ยู่กรุงเทพฯครับ
ในฟิตเนต เขาอยู่ได้ ได้เยอะกว่าเงินเดือนพ่อหลายเท่าครับ (แดง  พลทะยาน)” 

6.4.2 การสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวชิาการ ส่วนใหญ่เห็นวา่มีงานวิจยัท่ีไดรั้บ 
งบประมาณสนบัสนุนจากส่วนกลางและมีการดาํเนินการวิจยัเป็นทีมวิจยั มีการเสนอหวัขอ้วิจยัผา่น
พิจารณากลัน่กรองในระดบัคณะประจาํวิทยาเขต แต่อยา่งไรกต็ามงานวิจยัส่วนมากยงัไม่ลุ่มลึกและ
เป็นวิจยัในเชิงสาํรวจ โดยมีประเดน็การวิพากษ ์อาทิ 

 “ส่วนกลางกาํหนดงบประมาณมาให้ กถื็อว่าไม่มากนะครับ 25,000 บาทในแต่
ละคณะ เรากร่็วมพิจารณากันส่งหัวข้อเข้ามากแ็บ่งสรรตามความสาํคัญ สอดคล้อง จาํเป็นจริงๆ แต่
สังเกตว่าการใช้เงินงบวิจัยนี้การเบิกจ่ายยังใช้ระเบียบการเงินอยู่ เลย เช่น เบิกไปราชการ ค่าท่ีพัก 
ส่วนท่ีจะตกกับการสร้างสรรค์งานวิจัยโดยตรงมีนิดเดียว เช่น การทาํสาํเนาเคร่ืองมือ อย่างนีผ้มว่า
มนัไม่เอือ้ต่อการทาํวิจัยเท่าไหร่ (สัญญา  จันทรอด)”  

 “อยากจะให้เห็นงานวิจัยท่ีมันลุ่มลึกและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ องค์ความรู้
ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภาระหน้าท่ีโดยตรง แต่เราไปยึดโยงว่าการทาํวิจัยด้วยการสํารวจ ก็เห็นว่า
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อาจารย์เรากจ็บปริญญาโทกันท้ังน้ันควรจะมีแนวคิดศึกษาค้นคว้าทาํวิจัยด้วยองค์ความรู้ใหม่จริงๆ 
มนัถึงจะเช่ือมโยงไปถึงการเสนอผลงานท่ีเขาตอบรับเราในการนาํเสนอน้ันด้วย (วีรพล วิเศษศิลป์)” 

6.5 ด้านผลกระทบที่เกิดจากการจัดการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา ส่วนมากเห็นดว้ย
ในทิศทางบวกเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของสถาบนั การยอมรับและความมีช่ือเสียงของบุคลากรและ
นกัศึกษาดา้นการพลศึกษา ความเป็นสถาบนัเฉพาะทางท่ีคาดหวงัและรับผิดชอบต่อสังคม ส่วน
ทางดา้นลบเกิดจากความซบัซอ้นท่ีเกิดจากโครงสร้างการบริหาร การมีวิทยาเขตท่ีมีผูบ้ริหารระดบั
วิทยาเขต มีรองคณบดีระดบัวิทยาเขต อาํนาจการบริหารท่ีมีความซบัซ้อน การให้อาํนาจบริหารท่ี
ไม่ชดัเจนสาํหรับผูบ้ริหารระดบัล่าง นอกจากนั้นยงัมีจุดท่ีควรปรับปรุงเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรม
นกัศึกษาโดยใหน้กัศึกษาเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมผา่นองคก์ารนกัศึกษา หรือชมรม  โดยมีประเดน็การ
วิพากษ ์อาทิ 

“สังคมยงัเรียกกันติดปากอยู่ว่าวิทยาลัยพละ เขาไม่เรียกสถาบันการพลศึกษากันหรอก 
ครับ ทุกคนมีหน้าท่ีครับต้องสร้างให้สังคมเขาเห็นว่าความแตกต่างมนัเป็นอย่างไร การท่ีผู้ปกครอง
จะส่งลกูเข้าเรียนวิทยาลยั กับสถาบันเขาจะต้องเลือกอะไรละครับ ไม่ใช่เร่ืองท่ีมองข้าม  
(วีรพล  วิเศษศิลป์)” 

“เรามีภาพดีๆ เยอะกต้็องนาํเสนอส่ิงเหล่านีกั้บสังคม ผู้ปกครองเขาเห็น อยากให้ลกูมี 
อาชีพอย่างนีบ้้าง อย่างอาจารย์ประยทุธน่ี ตัดสินมวยช่อง 7 มาเป็นสิบกว่าปี ใครไม่รู้จัก อาจารย์
ภิรมย์ อ๋ันประเสริฐ หรือนักกีฬาทีมชาติท้ังหลายในระดับซีเกมส์มีเยอะมาก  เรากน็าํเสนอส่ิงเหล่านี้
กับสังคม เพราะบคุคลเหล่านีไ้ด้รับการประชาสัมพันธ์บ่อยๆ อยู่แล้วตามส่ือต่างๆ  
(จีระศักด์ิ  แสนสุธา)” 

“เร่ืองบริการกีฬาต้องให้สังคมนึกถึงเรา เดก็ของผมพร้อมกับการตัดสินหรือจัดการ 
กีฬา ถือเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีเขาได้ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม อีกอย่างเขาได้เบีย้เลีย้งด้วย  
(ประกอบ  ศักด์ิภูเขียว)” 

“เห็นนักศึกษาของอาจารย์จูน(จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร) ในการแข่งขนักีฬาสถาบัน 
เขากมี็การทาํวารสารเก่ียวกับกีฬา เป็นผู้ส่ือข่าวกีฬาฝึกหัดไปในตัว ผมกอ็าศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว
กับเพ่ือนเขาช่ือแดงท่ีช่อง 11 ผมกส่็งนักศึกษาไปฝึกงานท่ีน่ัน เขากไ็ด้รับประสบการทางส่ือมวลชน
ส่ือสารการกีฬาโดยตรง เราต้องช่วยกันจะอาศัยแต่การบริหารหรือผู้บริหารอย่างเดียวกค็งไม่ได้
หรอกครับ (จีระศักด์ิ  แสนสุธา)” 
 

“สถาบันการพลของเรายงัเป็นท่ีคาดหวังและความต้องการของสังคมมาก  เรามีแห่ง 
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เดียวของประเทศ เราผลิตนักศึกษาเฉพาะทางท่ีเก่ียวข้องกับด้านพลศึกษาและกีฬา สถาบันหรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนสู้เราไม่ได้หรอกเม่ือเทียบในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะโครงสร้างพืน้ฐาน ตัวบุคลากร เรา
มาสายตรงเกือบท้ังสถาบัน ทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับทางพลศึกษาต้องเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม 
เราต้องเป็นมืออาชีพมากกว่านี ้(วีรพล  วิเศษศิลป์)” 

“ด้วยความใหม่ของการเป็นอุดมศึกษาของเรา เรายงัคลาํทิศทางไม่ถกูมากนัก เรา 
พยายามจะทาํตามของราชภัฏ กไ็ม่รู้ว่าติดขัดอะไร ต้องสร้างความเป็นอุดมศึกษาในตัวบุคลากร 
สร้างวัฒนธรรมอุดมศึกษาให้ได้ เพราะอย่างน้ันเรากจ็ะไม่แตกต่างอะไรกับวิทยาลัยพลศึกษา  
(ประยทุธ  วงศ์ปรเมษฐ์)” 

“ผมอยู่ในตาํแหน่งรองคณบดีศิลปศาสตร์เกือบ 5 ปี ยังเห็นการมอบอาํนาจหรือ
กระจายอาํนาจไม่เป็นไปตามท่ีหนังสือออกไว้ ความจริงผมต้องขึน้ตรงต่อคณบดี แต่ผมยังขึน้ตรง
กับรองอธิการบดีประจาํวิทยาเขต และบางคร้ังตาํแหน่งผู้ ช่วยอธิการบดี อาํนาจหน้าท่ีทับซ้อนกัน
กับรองคณบดี การออกคาํส่ังใดๆ ในคณะกท็าํไม่ได้ต้องรองอธิการบดีมีอาํนาจในการออกคาํส่ังใน
คณะ นอกจากน้ันแล้วภาควิชาต่างๆ ท่ีตั้งกันขึน้มากไ็ม่มีการดาํเนินการใดๆ ท่ีเป็นรูปธรรม  
(จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร)” 

“ประเดน็ความเข้มแขง็ขององค์การนักศึกษาแทบจะไม่มีให้เห็น ชมรมในสถาบันก ็
ไม่เกิด การจัดกิจกรรมก็ให้อาจารย์ดาํเนินการ นักศึกษาเป็นเพียงผู้ มีส่วนร่วม ซ่ึงไม่เหมือนกับ
มหาวิทยาลัยท่ัวไปท่ีเขาพยายามให้นักศึกษาเป็นผู้ คิดในเร่ืองกิจกรรมต่างๆ และเขากด็าํเนินการเอง 
อาจารย์จะเป็นเพียงคาํชี้แนะหรือดูแลห่างๆ ไม่ให้กิจกรรมเกินขอบเขต ซ่ึงส่ิงเหล่านีจ้ะช่วยอย่าง
มากในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา แต่ส่ิงเหล่านี้กลับไม่ช่วยส่งเสริมกัน 
(สัญญา  จันทรอด)” 
 



บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง การประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตาม

แนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั มีจุดประสงคเ์พ่ือประเมินการจดัการศึกษาอุดมศึกษา ของ
สถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั
(systematic and collaboration evaluation) ตามทศันะของวิโรจน์  สารรัตนะ (2551, 2553) ของ
องคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลลพัธ์ และดา้นผลกระทบ 
โดยสอดรับกบัคาํถามการวิจยัคือ 1) ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน มี
ความสอดคลอ้ง เหมาะสม ต่อการกาํหนดทิศทางการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาในช่วง 
พ.ศ.2549-2553 หรือไม่และอยา่งไร รวมทั้งมีแนวโนม้อะไรบา้งท่ีจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน
ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน 2) สภาพปัจจุบนัของสถาบนัการพลศึกษา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั นกัศึกษา คณาจารย ์แผนงานและงบประมาณ การบริหารจดัการ และ หลกัสูตร  มีความ
พร้อม และมีความเหมาะสมหรือไม่ มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดข้ึนท่ีทาํให้จะตอ้งปรับเปล่ียนปัจจัย
นาํเขา้ท่ีกาํหนดไว  ้หรือไม่มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดข้ึน แต่เน่ืองจากสภาพการณ์เปล่ียนไป บริบท
เปล่ียนไป จาํเป็นจะตอ้งปรับเปล่ียนปัจจยันาํเขา้ใหม่หรือไม่ 3) การบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
(1) กระบวนการดาํเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษา ไดแ้ก่  การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการ
วิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้น และกีฬาไทย และ  (2) การพฒันา
ความเป็นเลิศดา้นกีฬา มีกระบวนการขบัเคล่ือนหรือดาํเนินการอย่างไรท่ีช่วยให้ไปสู่เป้าหมายท่ี
กาํหนดไว  ้รวมทั้ง มีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง และมีขอ้เสนอแนะอะไรบา้งท่ีจะเอาชนะปัญหา
อุปสรรค  4) ประสิทธิผลการจดัการศึกษาอุดมศึกษา ดา้น 1) ประสิทธิภาพการผลิตบณัฑิต ตรงตาม
เป้าหมายของหลกัสูตรหรือไม่ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์อยา่งไร  และ  2) การสร้างสรรคอ์งค์
ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นอยา่งไร และ 5) ประสิทธิภาพของนกัศึกษาดา้นทกัษะกีฬา
เป็นอยา่งไรและความคิดเห็นของคณาจารย ์นกัศึกษาและผูป้กครองท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงจากการจดั
การศึกษาอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ของสถาบนัการพลศึกษาเป็นอยา่งไร 

 การดาํเนินการวิจัยใช้แนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (systematic and 
collaboration evaluation) ตามทศันะของวิโรจน์  สารรัตนะ (2551, 2553) ประกอบดว้ยการประเมิน 
ดา้นบริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลกระทบ (context-input-process-product-impact : CIPPI) โดย
คาํนึงถึงการประเมินแบบรวมพลงั (collaboration evaluation) ของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในการจดั
การศึกษา และมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา (standard education) ซ่ึงวิธีการดาํเนินการวิจยั 
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แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี 1 ระยะเตรียมการ ไดแ้ก่  1) กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูว้ิจยัและผูว้ิจยั
ร่วมซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามหลกัการรวมพลงั 2) ศึกษาสภาพการณ์ของปัญหาท่ีเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา เพื่อกาํหนดรูปแบบและวิธีการดาํเนินการวิจยัให้สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหา 3) สร้างคู่มือการประเมิน ประกอบดว้ย คาํช้ีแจง วตัถุประสงคก์ารประเมิน ประเดน็การ
ประเมิน ตวับ่งช้ี เป้าหมาย เกณฑก์ารประเมิน และเคร่ืองมือ/เทคนิควิธีการประเมิน  4) วิเคราะห์
เน้ือหาสาระของแต่ละประเด็นการประเมิน เพ่ือนาํมาสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือพร้อมทั้ง
เกณฑก์ารประเมินของเคร่ืองมือแต่ละชุดให้สอดคลอ้งกนั และ 5) วางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและรายงายผล  ระยะท่ี 2 ระยะดาํเนินการประเมิน มีขั้นตอน คือ 1) นาํเคร่ืองมือ
ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลไปพร้อมๆ กนั และ2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
เพ่ือเตรียมจะนาํไปวิเคราะห์ต่อไป ระยะท่ี 3 ระยะวิพากษก์ารประเมิน และสรุปผล มีขั้นตอน คือ      
1) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ และจดัหมวดหมู่ของผลการวิเคราะห์ โดยยึดตาม
ประเด็นการประเมินในแต่ละดา้น 2) จดัทาํสรุปร่างของรายงานการวิจยั จากนั้น นาํร่างดงักล่าวมา
วิพากษโ์ดยจดัทาํการสนทนากลุ่ม ท่ีมีผูว้ิจยัร่วมในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามหลกัการรวมพลงั เพ่ือ
การวิพากษผ์ลการประเมินและตรวจสอบยนืยนั และ 3) นาํผลการวิพากษม์าสรุป และทาํการปรับปรุง
ร่างรายงานการวิจยัใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน  
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง มีการกาํหนด ดงัน้ี 

    1)  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดจ้าํแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ในปีการศึกษา 2553 ดงัน้ี 
(1) ผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจทั้งท่ีส่วนกลาง ไดแ้ก่ อธิการบดี จาํนวน 1 คน 

คณบดี จาํนวน 3 คน และส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ รองอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา ประจาํวิทยาเขต 
จาํนวน 17 คน รวมทั้งส้ิน 21 คน 

(2)  คณาจารย ์จาํนวน 17 วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน 942 คน 
(3)  นกัศึกษา จาํนวน 17 วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน 12,371 คน 
(4)  หวัหนา้งานประกนัคุณภาพ จาํนวน 17 วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน 17 คน 
(5)  ผูป้กครองของนกัศึกษา จาํนวน 17 วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน 12,371 คน  

2) กลุ่มตวัอยา่ง เป็นการเลือกตวัอยา่งจากประชากรทุกหน่วย โดยมุ่งเนน้ในการเป็น ตวัแทน   
ท่ีดีของประชากร ซ่ึงมีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกพื้นท่ีตวัอยา่งหรือวิทยาเขตตวัอยา่งท่ีแบ่งวิทยาเขตตามภูมิภาค 
เป็นการเลือกแบบอยา่งง่าย (sample sampling) ท่ีมี 8 วิทยาเขต ไดแ้ก่ 

(1) ภาคเหนือ ไดแ้ก่ วิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาเขตสุโขทยั 
(2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ วิทยาเขตมหาสารคาม และวทิยาเขตชยัภมิู 
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(3) ภาคกลาง ไดแ้ก่ วิทยาเขตกรุงเทพ และวทิยาเขตอ่างทอง 
(4) ภาคใต ้ไดแ้ก่ วิทยาเขตชุมพร และวิทยาเขตกระบ่ี 
ขั้นตอนท่ี 2  การเลือกตวัอยา่งของแต่ละหน่วยพ้ืนท่ีตวัอยา่ง มีวิธีการเลือกดงัน้ี 
(1) ผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจการตดัสินใจ มีการเลือกแบบเจาะจง (purposive) ประกอบดว้ย  

ผูบ้ริหารส่วนกลาง จาํนวน 1 คน ไดแ้ก่ อธิการบดี และผูบ้ริหารวิทยาเขต ในตาํแหน่งรองอธิการ
ประจาํวิทยาเขตๆละ 1 คน จาํนวน 8 คน ดงันั้น รวมคณะผูบ้ริหารในการตดัสินใจทั้งส้ิน 9 คน 

(2) คณาจารย ์มีการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย มีการกาํหนดขนาดตวัอยา่งสาํหรับ
ศึกษาค่าเฉล่ียของประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือยอมใหค้วามคลาดเคล่ือนระดบั บวกลบ 
10% ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ศิริชยั  กาญจนวาสี, ทวีวฒัน ์ ปิตยานนท ์และดิเรก  ศรีสุโข, 2544) 
ไดต้วัอยา่ง จาํนวน 200 คน ซ่ึงมี 8 วิทยาเขตๆ ละ 25 คน 

(3) นกัศึกษา มีการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย มีการกาํหนดขนาดตวัอยา่งสาํหรับศึกษา 
ค่าเฉล่ียของประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือยอมใหค้วามคลาดเคล่ือนระดบั บวกลบ 10% 
ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดต้วัอยา่ง จาํนวน 240 คน ซ่ึงมี 8 วิทยาเขตๆ ละ 30 คน 

(4) หวัหนา้งานประกนัคุณภาพในวิทยาเขต เป็นการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 8 คน  
(5)      ผูป้กครอง มีการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย จาํนวน 240 คน ซ่ึงมี 8 วิทยาเขต  ๆละ 30 คน 

เคร่ืองมือ/เทคนิควิธีท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้กาํหนดไวส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค์การ
ประเมิน ลกัษณะของขอ้มูล แหล่งขอ้มูลหรือผูใ้ห้ขอ้มูล และลกัษณะของการประเมินเชิงระบบและ
รวมพลงั โดยเคร่ืองมือ/เทคนิควิธี มีลกัษณะท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิง
คุณภาพ ไดแ้ก่ 

1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้มี
บทบาทสําคญัในการตดัสินใจต่อการบริหารและจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2549-2553 และแนวโนม้ของทิศทางการจดัการศึกษาในอนาคต  

2) แบบตรวจสอบรายการ ใชส้าํหรับการประเมินตามส่ิงท่ีมุ่งประเมินและตวับ่งช้ี  ซ่ึง 
ประยกุตป์รับปรุงเคร่ืองมือจากการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา (2553) โดยอิง
มาตรฐานของ The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation ประกอบดว้ยมาตรฐาน
หลกัดา้น อรรถประโยชน์ (utility) ดา้นความเป็นไปได ้(feasibility) ดา้นความชอบธรรม (propriety) 
ดา้นความถูกตอ้ง (accuracy) และดา้นความพร้อมรับผดิจากการประเมิน (evaluation accountability) 

3) แบบวิเคราะห์เอกสารเป็นการวิเคราะห์เอกสารของหลกัฐานร่องรอยท่ีปรากฏในเชิง 
เอกสาร ภาพถ่าย แฟ้มสะสมผลงาน รวมทั้งผลการประเมินภายในและภายนอก 

4) แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสอบถามถึงความคิดเห็นของ 
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การดาํเนินการจดัการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 และความตอ้งการจาํเป็นหรือทิศทางท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตในการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา โดยแยกชนิดของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

(1) แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายเปิด สาํหรับผูบ้ริหารระดบัวิทยาเขต เป็น 
การสอบถามใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลประกอบการประเมินดา้นบริบท 

(2) แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายปิดประเมินค่า 5 ระดบั สาํหรับนกัศึกษา  
เก่ียวกบัการประเมินดา้นผลผลิตในส่วนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา 

(3) แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายปิดประเมินค่า 5 ระดบั สาํหรับคณาจารย ์
เป็นการสอบถามให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลประกอบการประเมินในดา้นบริบท ด้านปัจจยันาํเขา้ ดา้น
กระบวนการ และดา้นผลผลิต 

(4) แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายปิดประเมินค่า 5 ระดบั ในดา้นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในภารกิจของการเป็นอุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการ
จดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยัและการสร้างสรรคง์านวิชาการ ดา้นการบริการงานวิชาการแก่ชุมชน
และทอ้งถ่ินและดา้นการทะนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย โดยมี
กลุ่มท่ีตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ คณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครอง 

5)   การสนทนากลุ่ม เป็นเทคนิควิธีในการให้ผูวิ้จยัร่วมในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตาม
หลกัการรวมพลงั ไดส้นทนาเพ่ือร่วมวิพากษผ์ลการประเมินและการตรวจสอบยนืยนัผลการประเมิน 
  จากการดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 
 

1.     สรุปผลการวจัิย 
การประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมิน

เชิงระบบและรวมพลงั ตั้งแต่ พ.ศ.2549-2553 ผูว้ิจยันาํเสนอสรุปผลของการวิจยั ดงัน้ี 
1.1 การประเมนิด้านบริบท 

ผลการประเมินปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน มีความ
สอดคลอ้ง เหมาะสม ต่อการกาํหนดทิศทางการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาในช่วง พ.ศ.
2549-2553 ทั้งน้ีไดย้ึดหลกัการจดัการศึกษาจากพระราชบญัญติัการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) แผนพฒันาการศึกษาอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551 -2554) มาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา แผนพฒันากีฬาชาติ  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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อย่างไรก็ตาม สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมส่งผลให้แนวโน้ม ปรัชญา 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน ของสถาบนัการพลศึกษาอาจเปล่ียนแปลงไป
ดว้ยอนัเน่ืองมาจาก (1) ความร่วมมือทางการศึกษาในการเป็นประชาคมอาเซียน (2) การกาํหนดการ
ปฏิรูปการศึกษาของไทยในทศวรรษท่ีสอง อาทิ การกระจายอาํนาจแบบมีส่วนร่วม การคิดนอก
กรอบนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค ์สถาบนัคุรุศึกษาแห่งชาติ : ครูยคุใหม่อุดมศึกษาไทย 
และอุดมศึกษา (hub) ภูมิภาค เฉพาะทาง ความเป็นสากล (3) การเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจาก
นโยบาย เร่ือง การเร่ิมตน้เงินเดือนของการแรกเขา้ทาํงานของผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
15,000 บาท (4) กรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นตวักาํหนดใหส้ถาบนัการ
พลศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนและยดึแนวทางการจดัการศึกษา และ (5) แนวโนม้ของการเปล่ียนแปลง
ภายใน อาทิ มีการปรับเปล่ียนสาระบางประการในพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา พ.ศ.2548 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษาท่ีสูงกว่าระดบัปริญญาตรี ซ่ึงอยูใ่นระหว่างการร่าง
ของคณะทาํงานเพ่ือผลกัดนัเขา้สู่สภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป การหมดวาระการดาํรงตาํแหน่งของ
ผูบ้ริหารสถาบนัการพลศึกษาในวาระท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงตอ้งมีการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ 
และการส้ินสุดวาระการดาํรงตาํแหน่งของสภาการพลศึกษา พ.ศ. 2555 ท่ีมีการดาํรงตาํแหน่งตามวาระ 
คราวละ 2 ปี เป็นตน้  

1.2 การประเมนิด้านปัจจยันําเข้า 
ผลการประเมินปัจจยันาํเขา้ พบว่า  1) จาํนวนนกัศึกษายงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กาํหนดตามท่ีประกาศรับสมคัรซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัอตัราส่วนของคณาจารยป์ระจาํท่ีมีอยู่  2) การ
พฒันาอาจารยด์า้นศกัยภาพวิชาการ คุณวฒิุ การสร้างแรงจูงใจและสวสัดิการ ท่ีมีการจดัทาํโครงการ
พฒันาอาจารยท่ี์ดาํเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั (ปีงบประมาณ 
2554) ในการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ภายในประเทศ มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดมี้การอบรม ประชุมสัมมนาในทุกสาขาวิชา 
ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ิมความรู้ความเป็นนักวิชาการ มีการทาํการจัดการความรู้ 
นอกจากนั้นมีการสนับสนุนการทาํวิทยฐานะ และการปรับเปล่ียนวิทยฐานะโดยการทาํผลงาน
เพ่ิมเติมเพ่ือขอรับตาํแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์3) การจดัทาํแผน
และงบประมาณอยา่งเป็นขั้นตอนและมีการไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกังบประมาณตาม
ภารกิจของสถาบนั แต่การจดัสรรยงัมีนอ้ยและไม่เพียงพอกบัความจาํเป็นในการบริหารจดัการ 4) 
เสริมสร้างและพฒันากระบวนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล สถาบนัการพลศึกษาไดด้าํเนินการ
จดัทาํแผนปฏิบติัว่าดว้ยธรรมาภิบาล พร้อมทั้งคู่มือในการดาํเนินการ และรายงานต่อสภาสถาบนัการ
พลศึกษาอย่างต่อเน่ือง 5) การมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพท่ีมีการดาํเนินการประกนั
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คุณภาพภายในในทุกวิทยาเขตพร้อมทั้งสรุปในภาพรวมในระดบัคณะและระดบัสถาบนั โดยท่ีมี
ความหลากหลายในรายละเอียดของคณะท่ีจดัการศึกษาตามวิทยาเขตใน 3 คณะการท่ีจะทาํประกนั
คุณภาพให้เหมือนกนัหรือเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัก็ค่อนขา้งจะยากจึงเป็นเร่ืองของการบริหาร
จดัการใหร้วมเป็นหน่ึงเดียวใหไ้ด ้ในการท่ีจะรองรับการประกนัคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 6) การ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีอาํนวยความสะดวกทั้งในการบริหารจดัการและ
การจดัการเรียนการสอน 7) หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนในสถาบนัการพลศึกษามีความสามารถ
ในการแข่งขนั เน่ืองจากว่ามีความพร้อมในหลายดา้น เช่น ความพร้อมเก่ียวกบัสถานท่ีการเรียนการ
สอน ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางดา้นการกีฬา ศกัยภาพของคณาจารยท่ี์มีจาํนวนมากท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ดา้นพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยตรง และมีการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรเฉพาะ
ทางดา้นพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและอ่ืนๆ นอกจากนั้นยงัมีการเปิดหลกัสูตรระยะสั้น
เพ่ือสนองความตอ้งการของสงัคมและชุมชน  

อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีสถาบันการพลศึกษาควรให้ความสําคญัเพื่อนําไปสู่การ
ปรับปรุงแกไ้ข ไดแ้ก่ 1) จาํนวนนกัศึกษาท่ีมีนอ้ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการเปิดรับสมคัรใน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและคณะศิลปศาสตร์ จึงเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารทั้ง
ในระดบัคณะ ระดบัวิทยาเขต และระดบัส่วนกลาง ควรจะให้ความสาํคญัอย่างจริงจงัท่ีจะหาแนว
ทางแกไ้ขร่วมกนั ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  2) การพฒันาดา้นบุคลากรในดา้นการเพ่ิมคุณวุฒิให้
สูงข้ึน ควรจะกาํหนดกรอบการพฒันาเพ่ือให้ตรงกบัภารกิจและหลกัสูตรของสถาบนัท่ีเปิดทาํการ
เรียนการสอน นอกจากนั้นควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากร ค่านิยมต่อการรักและพฒันา
องคก์ร เพ่ือใหส้ามารถร่วมกนัพฒันาสถาบนัและไม่เกิดการไหลออกของบุคลากรภายหลงัจากสาํเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาเอก 3) หลกัธรรมาภิบาลควรจะมีการเผยแพร่สู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
รวมทั้งสร้างค่านิยมและวฒันธรรมการทาํงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลในทุกระดบัของสถาบนั 4) 
ระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา นอกจากจะพฒันาด้านบุคลากรไดรั้บรู้และสร้าง
วฒันธรรมการทาํงานโดยใช้การประกนัคุณภาพดว้ยแลว้ ควรจะสร้างกลไกและวิธีการท่ีจะให้
นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมการประกนัคุณภาพอย่างแทจ้ริง เช่น กลไกผ่านทางกิจกรรมนกัศึกษาหรือ
องคก์ารนกัศึกษา กิจกรรมดา้นการพฒันานกัศึกษา 4) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
เป็นระบบท่ีมีความสําคญัต่อการบริหารและการจดัการศึกษา โดยเฉพาะการจดัให้มีระบบการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชร้ะบบ IT  โดยมีสถานท่ี หอ้งเรียน และอุปกรณ์รองรับอยา่งทัว่ถึง นอกจากนั้น 
ยงัตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยไ์ดเ้รียนรู้และใชป้ระโยชนเ์ก่ียวกบั IT ในการจดัการเรียนการ
สอนใหเ้กิดประสิทธิภาพกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด 5) ดา้นหลกัสูตร สถาบนัควรจดัหลกัสูตรท่ีรวมศาสตร์
หลายๆ ศาสตร์ (Multidisciplinary) โดยใชท้รัพยากรร่วมกนั ขา้มสาขาวิชา ขา้มคณะวิชา โดย
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ปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม การให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาหลกัสูตร เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพของสถาบนัดว้ย นอกจากนั้น การพฒันาหลกัสูตรให้
เป็นนานาชาติ ในการท่ีจะรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนและความร่วมมือในระดบัสถาบนักบั
นานาชาติ  

1.3  การประเมินด้านผลกระบวนการ 
 ผลการประเมินดา้นกระบวนการ พบว่า 1) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร นาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช ้เนน้การ
จดัประสบการณ์ตรง โดยดาํเนินการดา้นสหกิจศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์ และภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษามีการวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ดา้นการเรียนการสอน
และมีวิธีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัสภาพการจดัการเรียนรู้ 2) ไดด้าํเนินการเพิ่ม
ปริมาณนกัศึกษา การลดการออกกลางคนั และกิจกรรมการพฒันานกัศึกษา  3) มีการพฒันางานวิจยั
เพ่ิมจาํนวนมากข้ึนพร้อมกับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คณาจารยไ์ดผ้ลิต
งานวิจยัและพฒันา 4) ไดด้าํเนินการบริการวิชาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม เน่ืองจาก มี 17 วิทยา
เขตหรือการอยูใ่นพ้ืนท่ีดาํเนินการได ้มีความคล่องตวัและเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของพลศึกษา
โดยตรงและกิจกรรมกีฬาทั้งหลายเป็นกิจกรรมท่ีเราเคยทาํกนัมานานและไม่ยุง่ยาก สามารถใหค้น
เขา้มามีส่วนร่วมได ้5) ดาํเนินการเก่ียวกบัระบบการพฒันาความเป็นเลิศดา้นกีฬา อยา่งมีพฒันาการ
เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ มีผูฝึ้กสอนเช่ียวชาญจากต่างประเทศ มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเขา้มาเสริม มีกระบวนการ
บริหารจดัการ มีการส่งไปทดสอบแข่งขนัต่างประเทศ  และมีสวสัดิการท่ีดีใหก้บันกักีฬา   
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีสถาบนัการพลศึกษาควรให้ความสําคญัเพื่อนาํไปสู่การ
ปรับปรุงแกไ้ข ไดแ้ก่ 1) การดาํเนินการเร่ืองของสถาบนัวิชาการกีฬา (sport academy) ควรมีการ
ผลกัดนัให้เกิดข้ึนในทุกวิทยาเขตพร้อมทั้ งมีการพฒันาให้ไดม้าตรฐานสากล นอกจากนั้นตอ้ง
เช่ือมโยงนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งมีเป้าหมายชดัเจน 2) ควรการเผยแพร่
และสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัคณาจารยเ์ก่ียวกบักรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 3) จาํนวนนกัศึกษา
ท่ีมีจาํนวนนอ้ยกว่าการประกาศรับสมคัร การออกกลางคนั ควรจะกาํหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนและ
ใหค้วามสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งมีระบบ มีการวิเคราะห์ ศึกษาวิจยั หรือการประเมิน
จากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือสะทอ้นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
พร้อมทั้งนาํผลการวิจยัและ/หรือผลการประเมินต่างๆ มาทบทวนแกไ้ขปรับปรุง นาํไปสู่แนวทาง
การแกไ้ขปัญหาต่อไป 4) การวิจยัและพฒันา ควรมีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบังานวิจัยท่ีเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ และยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาของ
สถาบนัการพลศึกษา มีการลาํดบัความสําคญั ความจาํเป็น ในการท่ีจะคดัเลือก กลัน่กรอง หัวขอ้
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วิจยัท่ีนาํเสนอขอทุนเพ่ือการวิจยั นอกจากนั้น ควรสนบัสนุนการวิจยัท่ีสร้างทีมงานวิจยัซ่ึงเป็น
นกัวิจยัรุ่นใหม่เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งผลงานวิจยัท่ีเกิดข้ึนควรสนบัสนุนใหไ้ดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้ง
ในระดบัชาติและนานาชาติ 5) การบริการวิชาการ การบริการชุมชนและการทาํนุบาํรุงอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมการละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย โดยท่ีการนาํส่ิงท่ีเป็นการละเล่นพ้ืนบา้นท่ีเป็นกีฬา
เขา้ร้ือฟ้ืนสู่ชุมชนนั้น ควรสร้างแนวร่วมในการให้ความร่วมมือเพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุตาม
เป้าหมายอยา่งแทจ้ริง และ 6) ศูนยก์ารพฒันาความเป็นเลิศดา้นกีฬา เป็นศูนยท่ี์ดาํเนินการพฒันา
นกักีฬาควบคู่ไปกบัการพฒันานกัศึกษา กล่าวคือ พฒันานกักีฬาท่ีเป็นนกัศึกษาจากพ้ืนฐาน สู่ความ
เป็นเลิศ และการเขา้สู่กีฬาอาชีพ ดงันั้น ศูนยค์วรมีระบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม มี
ความเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอนกระบวนการ  

1.4  การประเมนิด้านผลผลติ 
  ผลการประเมินดา้นผลผลิต พบว่า 1) ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาเม่ือเทียบ
กบันกัศึกษาระดบัชั้นปีสุดทา้ย โดยในปีการศึกษา 2551-2552 ซ่ึงเป็นปีการศึกษาแรกท่ีนกัศึกษา
สาํเร็จการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา เท่ากบั ร้อยละ 85.3   2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
นกัศึกษา เป็นไปเอกลกัษณ์ของนกัศึกษา คือ บุคลิกดี มีมารยาท ท่ีสอดรับกบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
คือ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีผลิตและพฒันาผูเ้รียนดา้นพลศึกษา กีฬา และนนัทนาการ  3) การมี
งานวิจยัหรือการสร้างสรรคค์วามรู้ทางวิชาการ โดยงานวิจยัท่ีสร้างข้ึนนั้น ส่วนใหญ่ นาํไปพฒันา
คุณภาพการจดัการเรียนการสอน การไดมี้งบประมาณสนับสนุนก็จะเป็นแรงจูงใจให้กบัเจา้ของ
ผลงานท่ีจะผลิตหรือสร้างผลงานทางวิชาการอยา่งต่อเน่ือง และนาํไปสู่การวิจยัท่ีใหม่ๆ  
  อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีสถาบันการพลศึกษาควรให้ความสําคญัเพ่ือนําไปสู่การ
ปรับปรุงแกไ้ข ไดแ้ก่ 1) แมว้่านกัศึกษาจะไม่สาํเร็จการศึกษาทั้งหมดในชั้นปีสุดทา้ย จึงเป็นเร่ืองท่ี
ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งหาแนวทางแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพของ
บณัฑิตดว้ย 2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา เป็นกระบวนการหล่อ
หลอมขดัเกลาท่ีอยู่ในระหว่างการเป็นนกัศึกษาตลอดหลกัสูตร การกาํหนดแนวทางการพฒันาจึง
ตอ้งมีแผนการพฒันาในด้านต่างๆ รองรับท่ีชัดเจน ตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และการดาํเนินตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติซ่ึงตอ้งปรับเปล่ียนให้เขา้กบับริบทของ
สถาบนัการพลศึกษา และ 3) จะตอ้งผลกัดนัอยา่งจริงจงัเพ่ือใหผ้ลงานวิจยัไดรั้บการเผยแพร่ และ
การนาํไปใชป้ระโยชนใ์นวงกวา้งต่อไป  

1.5 การประเมนิด้านผลกระทบ 
ผลการประเมินดา้นผลกระทบ พบว่า 1) ร้อยละของนกัศึกษาในศูนยกี์ฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

สถาบนัการพลศึกษา ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัและไดรั้บเหรียญรางวลัจากการแข่งขนักีฬาระดบัชาติและ
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นานาชาติ เท่ากบั 45.34  และ 2)  ความคิดเห็นของคณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครอง ท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงของสถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
จดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยัและสร้างสรรคท์างวิชาการ ดา้นการบริการวิชาการและการกีฬา 
และดา้นการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย โดยรวมอยูใ่นระดบั 
ดี ( x =4.43)  

นอกจากนั้น ยงัพบว่าผลกระทบทางบวกท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการศึกษาของสถาบนัการ
พลศึกษาไดแ้ก่ 1) การมีช่ือเสียงไดรั้บการยอมรับดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพลศึกษาและการกีฬา เช่น 
การบริหารจดัการแข่งขนักีฬาทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติและมีส่วนร่วมในระดบันานาชาติ การ
ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคลากรในการพลศึกษาทั้งคณาจารยแ์ละนกัศึกษาซ่ึงเป็นเป็น
นักกีฬาท่ีประสบความสําเร็จระดบัอาชีพและสมคัรเล่น 2) การไดรั้บการยอมรับจากชุมชนและ
ทอ้งถ่ินในการบริการวิชาการ การกีฬา การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย 
ในส่วนผลกระทบทางลบ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนของบุคลากรเก่ียวกบัโครงสร้างทางการ
บริหาร รวมทั้งความแตกต่างกนัในเชิงค่านิยมและวฒันธรรมในองคก์รในหลายวิทยาเขต ทาํใหเ้กิด
ความไม่คล่องตวัในการบริหารจดัการ  
 

2. อภิปรายผล 
 การประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิง
ระบบและรวมพลงั ผูว้ิจยันาํเสนอการอภิปรายผลเก่ียวกบั ขอ้จาํกดัของผลการประเมิน และประเด็น
การประเมิน ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้นผลกระทบ ดงัน้ี 

2.1 ด้านบริบท 
    การประเมินดา้นบริบทมีส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ไดแ้ก่ ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย  

และแผนการดาํเนินงาน และมีตวับ่งช้ีท่ี 1 ตวับ่งช้ี คือ ตวับ่งช้ีท่ี 1 กระบวนการพฒันาแผน แสดงให้
เห็นถึง สถาบนัการพลศึกษา ไดก้าํหนดปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการ
ดาํเนินงาน โดยมีกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน ดว้ยการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลาย
ฝ่าย มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง คาดการณ์แนวโนม้สังคมใน
อนาคต มีความสอดคลอ้ง เหมาะสม กล่าวคือ สถาบนัการ พลศึกษากาํหนดปรัชญา คือ “พลศึกษา
และกีฬา พฒันาคน พฒันาชาติ” วิสัยทศัน์ คือ “เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํท่ีผลิตและพฒันา
บุคลากรดา้นพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศระดบัมาตรฐานสากลอยา่งย ัง่ยืน” พนัธกิจ 
คือ  (1)  การจัดการศึกษาด้านพลศึกษา  สุขศึกษา  กีฬา  นันทนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (2)  ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ และการวิจยั
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เชิงบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม (3)  ให้บริการทางวิชาการท่ีหลากหลายกบั
ชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ทอ้งถ่ิน และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม (4) ส่งเสริม 
สนบัสนุนการจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา และบุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกาย (5) ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และ (6) ทะนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย ” เป้าหมายการดาํเนินงาน คือ “(1) เพ่ือผลิตบณัฑิต
และพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์พร้อมดว้ยความรู้ มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์
ความรู้ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม (2)  เพ่ือศึกษา คน้ควา้ วิจยั เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ โดยเนน้การ
เช่ือมโยงศาสตร์ทอ้งถ่ินและสากลไประยกุตสู่์การพฒันา (3)  เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน
และทอ้งถ่ิน โดยการปรับปรุง พฒันาเทคโนโลยแีละถ่ายทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญา (4)  เพ่ือส่งเสริม
และพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (5) เพ่ืออนุรักษ ์พฒันาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย ปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
(6)  เพ่ือสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการงานวิจัยการกีฬา และการทะนุบํารุง
ศิลปวฒันธรรมกบันานาชาติ และ (7)  เพ่ือพฒันาระบบการบริหารราชการให้มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพและมีเอกภาพตามหลกัธรรมาภิบาล” การกาํหนดปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย
และแผนการดาํเนินงานนั้นมีความสอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการพลศึกษา 2548 (2548) ท่ีระบุ
ในมาตรา 7 ว่า “สถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงคใ์นการผลิตและพฒันา
บุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นนัทนาการ และบุคลากร
ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง มีภารกิจทาํการสอน ทาํการวิจยั ใหบ้ริการทางวิชาการ การใหบ้ริการชุมชน การ
ใช้และพฒันาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ทอ้งถ่ิน ส่งเสริม สนับสนุนการจดั
การศึกษาสาํหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางกีฬา นนัทนาการ และบุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย รวมทั้ งการทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย” รวมถึง
สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ท่ีระบุว่า “การพฒันาประเทศตอ้งยึดท่ี คน 
เป็นศูนยก์ลางการพฒันา เพ่ือให้คนไทยมีความสุข สามารถพ่ึงตนเอง และกา้วทนัโลกโดยยงัรักษา
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยไว ้สามารถเลือกใชค้วามรู้และเทคโนโลยไีดอ้ยา่งคุม้ค่า เหมาะสม มีระบบ
ภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความยดืหยุน่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง ควบคู่กบัการมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย์
สุจริต” ในส่วนของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ท่ีสอดคลอ้งคือ 
“ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตวัสาํหรับ
งานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภิวตัน์ สนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของทอ้งถ่ิน
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ไทย โดยใชก้ลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกาํกบัมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”  
 การกาํหนดปรัชญาการจัดการของสถาบันการพลศึกษา ท่ีมีความสอดคล้องกับ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายพระราชบญัญติัการพลศึกษา พ.ศ.2548  แผนการศึกษา
แห่งชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ยงัช้ีใหเ้ห็นว่า ปรัชญาสถาบนัยงัเป็นเป้าหมาย วตัถุประสงค ์
แนวทางในการบริหารจดัการและการดาํเนินงานตามภารกิจของสถาบนั เพ่ือมุ่งผลิตบณัฑิตใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง (อดุลย ์ วิริยเวชากุล, 2541) รวมทั้งสอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2552) ท่ีระบุว่า สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งเป็นสากล มีระบบการดาํเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามความตอ้งการและความคาดหวงัของประเทศมีความแตกต่าง
และมีความเป็นเอกลกัษณ์  
 อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอกและส่ิงแวดลอ้มภายในอาจ
นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของสถาบนัการพลศึกษาได ้วิโรจน ์ 
สารรัตนะ (2551) ระบุว่า การประเมินบริบท ทาํให้ทราบถึงสภาวะแวดลอ้มด้านอ่ืนๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินงานขององคก์ารทั้งสภาวะแวดลอ้มภายนอกและสภาวะแวดลอ้มภายใน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั    สุมณฑา  ตนัวงศ์วาล (2552) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานขององค์กร โดยการเปล่ียนแปลงมี 2 ลกัษณะคือ 1) การเปล่ียนแปลงเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก ทาํให้องคก์รตอ้งเปล่ียนแปลง เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแข่งขนั
ในตลาด และความตอ้งการของลูกคา้ 2) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น การ
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ (strategy) ปรับเปล่ียนโครงสร้างและระบบ (structure & system) ขั้นตอนการ
ทาํงาน (process) ซ่ึงมีผลต่อเน่ืองไปยงับุคลากรดา้นความสามารถ (staff-skills & competencies) 
ขวญักาํลงัใจ (morale & motivation) วฒันธรรมองคก์ร (culture) สอดคลอ้งกบั การวิจยัของ
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา เก่ียวกบัผลกระทบโลกาภิวฒัน์ต่อการจดัการศึกษาไทยในอีก 5 ปี
ขา้งหนา้ (2550) ท่ีระบุถึง สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งแสวงหาเอกลกัษณ์ดา้นคุณภาพและความแตกต่าง  มี
การเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย มีความเป็นการศึกษาเฉพาะทาง มุ่งผลิตผลงานวิจยั มีการใชห้ลกัสูตรท่ีมี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ดงันั้น จากการประเมินดา้นบริบทของสถาบนัการพลศึกษาจึง
สามารถท่ีจะเห็นแนวโนม้การเปล่ียนแปลงโดยมีปัจจยัมาจาก ส่ิงแวอ้มภายนอก ไดแ้ก่ 1) การศึกษา 
: การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ท่ีมีความร่วมมือของอาเซียน และ
ขบัเคล่ือนในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เสมือนการบริหารกลุ่มประเทศอาเซียน
เป็นหน่ึงเดียว โดยเฉพาะทางดา้นการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจะกลายเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่
และไร้พรมแดนเพ่ือตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษาทั้งในกรอบอาเซียนและการคา้โลก เป็นผลให้
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เกิดกระแสการแข่งขนัในการใหบ้ริการดา้นการศึกษา การเสริมสร้างความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือน
บา้นในการพฒันามาตรฐานการศึกษาของสถาบนัการอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ 
World Class University แนวทางดงักล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษาในอาเซียนในลกัษณะขอ้ตกลงท่ีทาํร่วมกนัในระดบัสถาบนัต่อสถาบนัทั้งในส่วน
ของมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัของภาคเอกชนในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การพฒันา
สถาบนัและสถาบนัการศึกษาร่วมกนั ในขณะเดียวกนัการจดัตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนได้
ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการพฒันาคณาจารย ์ นกัวิชาการ และนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
รวมทั้งการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารทั้งระหว่างประเทศสมาชิกดว้ยกนัเอง 2) การปรับรายไดผู้ท่ี้
สาํเร็จปริญญาตรีเดือนละไม่นอ้ยกว่า 15,000 บาท ของนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร  
นายกรัฐมนตรี (อรนุช  กนกสิริรัตน์, 2554) 3) กรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึง สมพงษ ์ 
ชาตะวิถี (2554) ท่ีระบุว่า หากเราปรารถนาท่ีจะพฒันาวิชาชีพดา้นพลศึกษาและกีฬาตามปรัชญา 
วิสัยทศัน์และพนัธกิจของเราตามคาํเรียกร้องท่ีไดม้าแลว้และจะให้ผูเ้รียนพฒันาไปอยา่งมีคุณภาพ
ทดัเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้ งในและต่างประเทศ รวมทั้ งการได้สิทธ์ิท่ีหลากหลาย จึง
จาํเป็นตอ้งใชก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (มอค.) มาเป็นปัจจยัในการพฒันา
สถาบนัการพลศึกษา และ 4) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (สมพงษ ์ จิตระดบั, 2554) ท่ี
เก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาไทย จะตอ้งเป็นศูนยก์ลาง (Hub) เป็นภูมิภาค มีความเป็นเฉพาะทาง และ
ความเป็นสากล กล่าวคือ (1) จะตอ้งเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัเพ่ือตอบโจทยใ์นเชิงนโยบาย 1U 1P (2) 
แข่งขนักนัในเชิงคุณภาพ ความเป็นสากล (3) เป็นมหาวิทยาลยัทอ้งถ่ิน วฒันธรรม และ (4) 
มหาวิทยาลยัจะตอ้งยกระดบัการศึกษาไทย สําหรับการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มภายในท่ี
คาดการณ์จากการประเมินบริบท ไดแ้ก่ 1) การเปล่ียนแปลงในสาระของพระราชบญัญติัสถาบนัการ
พลศึกษา พ.ศ. 2548 ซ่ึงกาํลงัอยู่ในระหว่างการยกร่างของคณะกรรมการของสถาบนัเพ่ือจะเสนอต่อ
สภาผูแ้ทนราษฎรในขั้นตอนต่อไป ทั้งน้ี พระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษาจะมีการเปล่ียนแปลงไป
ในสาระลกัษณะใดก็ตาม การเปล่ียนแปลงซ่ึงวิสัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจ และเป้าหมาย ย่อมมีการ
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย โดยถือว่าพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษาเป็นกฎหมายแม่บทของการ
จดัการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยตรง  2) การส้ินสุดวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะผูบ้ริหาร
สถาบนั ไดแ้ก่ อธิการบดี รองอธิการบดีประจาํวิทยาเขต และคณบดี วาระน้ีจะนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลง
ในแนววิสัยทศัน์ และนโยบายของผูบ้ริหารชุดใหม่ และ 3) เป็นความตอ้งการการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากวฒันธรรม และค่านิยมของสถาบนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ดว้ยการเป็นอุดมศึกษาของสถาบนัการ
พลศึกษาทาํให้ บุคลากร คณาจารยต์อ้งมีการปรับการทาํงานของตนเองเพื่อใหส้อดรับกบัพนัธกิจของ
สถาบนั โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนท่ีตอ้งเป็นการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาถ่ายทอดกบันกัศึกษา 
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โดยอาศยักระบวนการวิจยัในการแสวงหาความรู้เหล่าน้ี ดงันั้นในวิถีการทาํงานจาํเป็นจะตอ้งใชก้าร
วิจยัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์รวมทั้งความเป็นผูน้าํทางความคิดและผูน้าํทางวิชาการใหก้บัสังคม ชุมชน 
นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั ทิศทางการผลิตครูพลศึกษาในช่วง 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) เก่ียวกบั 
ปัจจยัการผลิตครูพลศึกษา ในเร่ืองปรัชญาการผลิตครูพลศึกษา ตอ้งดาํเนินการอย่างเป็นระบบตอ้ง
คาํนึงถึงปัจจยันาํเขา้ กระบวนการผลิตครู และคุณภาพของบณัฑิตครูพลศึกษา ในเร่ืองนโยบายการ
ผลิตครูพลศึกษาตอ้งมีการปฏิรูปหลกัสูตรการผลิตครูพลศึกษาและปรับปรุงคุณภาพคณาจารยใ์น
สถาบันผลิตครูพลศึกษา กาํหนดมาตรการในการส่งเสริมให้คนเก่งทางด้านการกีฬาเข้าเรียน          
(วณิช  นิรันตรานนท ์และศศิธร  นิรันตรานนท,์ 2553) รวมทั้งสอดคลอ้งกบั รายาศิต  เต็งกูสุลยัมาน 
วรรณา  พิทกัษศ์านต ์และ กานตินุช  สถิรมนสั (2553) ซ่ึงศึกษาทิศทางการพฒันาสถาบนัการพลศึกษา
เป็นสถาบนัอุดมศึกษาทอ้งถ่ินในทศวรรษหนา้ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นในการพฒันาสถาบนั
การพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถ่ินในทศวรรษหน้าระหว่าง ผูบ้ริหารสถาบัน นักเรียน 
นกัศึกษาและผูน้าํทอ้งถ่ินยงัมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง แต่กมี็จุดรวมคือ สถาบนัการพลศึกษาจะตอ้งมี
ความคล่องตวัในการบริหารจดัการตนเอง เนน้นโยบายการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชน บริหารงานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพท่ามกลางขอ้จาํกดัท่ีมีอยู่ พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและเกิด
ประโยชนต่์อการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาและบริการวิชาการดา้นพลศึกษา 
สุขศึกษา กีฬา และนันทนาการ นอกจากน้ีสถาบันยงัเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหค้งอยูต่่อไป สาํหรับขอ้เสนอแนะใหส้ถาบนัพิจารณาทิศทางการพฒันา
แลว้ทาํความเขา้ใจกบัทุกคนในสถาบนั นอกจากนั้นการพฒันาสถาบนัควรทาํให้เป็นระบบดว้ยการ
กาํหนดปรัชญา วิสัยทศัน์ จุดมุ่งหมาย การบริการวิชาการ การบริหารงานบุคคล การจดัการการเงินและ
ทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ให้สอดคลอ้งกนั และมีการคน้ควา้ใหม่ๆ เพื่อการพฒันาสถาบนัการพลศึกษาให้มี
คุณภาพต่อไป 

2.2 ด้านปัจจยันําเข้า 
2.2.1 สดัส่วนจาํนวนนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนชั้นปีท่ี 1 : จาํนวนนกัศึกษาท่ีประกาศรับ 

สมคัร มีจาํนวนเท่ากบั 0.65 คิดเป็นร้อยละ 65 และอตัราส่วนจาํนวนนกัศึกษา : จาํนวนคณาจารย์
ประจาํ มีจาํนวนเฉล่ียเท่ากบั  10 : 1 แสดงใหเ้ห็นว่า สถาบนัการพลศึกษาจาํเป็นตอ้งมีแนวทางในการ
เพ่ิมจาํนวนนกัศึกษาใหเ้ท่ากบัจาํนวนท่ีประกาศรับสมคัรไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ขวญัใจ  ตนัสุวรรณ และ
คณะ (2553) ไดศึ้กษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ในการเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการ
พลศึกษา สังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบว่า ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 1,296 ฉบบั ทราบว่า 
9.50% ของนกัเรียนตอ้งการเขา้ศึกษาในสถาบนัการพลศึกษา เพราะคิดว่ามีงานทาํ 16.90 % และสามารถ
จบการศึกษาได ้16.60 % จาํนวนนกัเรียนท่ีไม่ตอ้งการศึกษาในสถาบนัการพลศึกษา 90.59 % เพราะ
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ตอ้งการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน ทั้งน้ี ปัจจยัส่วนบุคคลคือ นกัเรียนชายตอ้งการเขา้
ศึกษาในสถาบนัการพลศึกษามากท่ีสุดถึง 52.00 % ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียการเรียน 2.01-2.55 คิดเป็น 
34.10% ปัจจยัรอง คือ ดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัรายไดข้องผูป้กครอง คือ ตํ่ากว่า 120,000 บาทต่อปี คิด
เป็น 56.10 % ปัจจยัสุดทา้ยคือ ดา้นสังคม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนของภาคกลางแต่ไปเรียนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือถึง 39.00%  รวมทั้ง นกัเรียนมีความเห็นว่า สถาบนัการพลศึกษาช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ และเยาวชนท่ีมีคุณภาพ มีความคิดเห็นระดบันอ้ยมากท่ีคิดว่าเม่ือจบจากสถาบนัการพลศึกษา
แลว้มีโอกาสไดง้านนอ้ย และสอดคลอ้งกบั ไกรสิทธิ  มานะศรีสุริยนั (2553) ซ่ึงศึกษาค่านิยมและความ
ตอ้งการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในการศึกษาต่อสถาบนัการพลศึกษา พบว่า 1) นกัเรียนมี
ค่านิยมในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัของรัฐร้อยละ 81.42 รองลงมามหาวิทยาลยัราชภฏั 
ร้อยละ 10.59 และค่านิยมในการศึกษาต่อสถาบนัการพลศึกษาเพียงร้อยละ 4.05 ซ่ึงตํ่ากว่ามหาวิทยาลยั
อ่ืนๆ โดยมีเหตุผลในการเลือกสถานศึกษาในการศึกษาต่อคือ เลือกเรียนตามผูป้กครองร้อยละ 27.50     
2) นกัเรียนมีความตอ้งการศึกษาต่อในสถาบนัการพลศึกษานอ้ยเพียงร้อยละ 5.72 เหตุผลท่ีนกัเรียนไม่
เลือกเรียนเพราะหลกัสูตรไม่ตรงกบัความตอ้งการ ไม่หลากหลาย ไม่เป็นท่ีสนใจ ไม่ทราบว่าสถาบนั
เปิดหลกัสูตรอะไรบา้ง นอกจากน้ี จบแลว้หางานยาก ไม่ชอบ ไม่ถนดักีฬา ไม่อยากเรียน ไม่สนใจกีฬา 
ไม่เป็นท่ีนิยม ไม่รู้ขอ้มูลสถาบนัการพลศึกษา สาํหรับนกัเรียนท่ีตอ้งการศึกษาต่อสถาบนัการพลศึกษา 
ส่วนใหญ่ตอ้งการเรียนต่อในสาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตร์มากท่ีสุด รองลงมาคือ สาขาวิชาในคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อยา่งไรก็ตาม การท่ีมีจาํนวนนกัศึกษาอยู่ในระดบั พอใชห้รือปาน
กลางนั้น สามารถวิเคราะห์ไดใ้นแง่ท่ีเป็นผลดี คือ นักศึกษาไดรั้บโอกาสจากการจดัการเรียนรู้อย่าง
เต็มท่ีตามท่ีสถาบนัไดก้าํหนด มีคณาจารยท่ี์การจดัการเรียนรู้รวมทั้งให้คาํแนะนาํ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง มีผล
ทาํใหก้ระบวนการพฒันาคุณภาพของนกัศึกษาเป็นไปอยา่งเขม้ขน้พร้อมทั้งบณัฑิตท่ีจบไปจะเป็นผูท่ี้มี
คุณภาพสูง ซ่ึงเป็นการให้ความสาํคญักบัคุณภาพของบณัฑิต สอดคลอ้งกบัปรัชญาของสถาบนัการ
พลศึกษา (2548ก) ท่ีระบุว่า บณัฑิตสถาบนัการพลศึกษา จะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้น (1) 
ปัญญาและความสร้างสรรค ์(Intelligence and Creativity) กล่าวคือ บณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีความเช่ือใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เลง็เห็นความสาํคญัของการพฒันาตนเองเพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะใชศ้กัยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี โดยสามารถคาดการณ์ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในสังคม และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อนัเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสาํเร็จ (2) ความสามารถในการปฏิบติั (Performance Ability)  กล่าวคือ บณัฑิตให้เป็นผูท่ี้
สามารถนาํความรู้และทกัษะในดา้นวิชาการ และวิชาชีพทางดา้นทฤษฎีไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้
มีความพร้อมในการเปิดรับความรู้ท่ีหลากหลาย โดยการเปิดใจกวา้งเพ่ือรับรู้ในโลกไร้พรมแดน 
และนาํมาเป็นทกัษะในการดาํรงชีวิตอย่างครบถว้นสมบูรณ์ และ (3) ความมีจริยธรรม (Ethics) 
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กล่าวคือ บณัฑิตเป็นผูท่ี้มีนํ้ าใจนกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั อนัเป็นหนทางไปสู่สันติภาพของสังคม 
พร้อมทั้งรักษาไวซ่ึ้งจรรยาบรรณในวิชาชีพไดอ้ย่างมัน่คง โดยยึดถือความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม เป็น
หัวใจสาํคญัของการกีฬาอนัเป็นหลกัสาํคญัของการพลศึกษา อีกทั้งตระหนกัในการอยู่ร่วมกนักบั
ผูอ่ื้นในสงัคม เพ่ือความสุขในการดาํเนินชีวิตต่อไปในอนาคต  
 อยา่งไรกต็าม หากพิจารณาในทิศทางท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขในปริมาณของนกัศึกษาท่ียงั
ไม่สอดคลอ้งกบัสัดส่วนจาํนวนอาจารย ์ซ่ึงทาํให้เกิดความไม่คุม้ค่ากบัทรัพยากรท่ีมีอยู่ รวมทั้ง
ประสิทธิผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา ดัง่ท่ี Etzioni (1964 อา้งถึงใน จุมพล  
หนิมพานิช, 2552) การจดัการศึกษาท่ีเม่ือมีการดาํเนินการสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย
ท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ โดยองคก์ารท่ีมีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองคก์ารท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งสูงในการ
ทาํงานตามเป้าหมาย ส่วนองคก์ารท่ีมีประสิทธิผลตํ่าจึงเป็นองคก์ารท่ีไม่ประสบความสาํเร็จในการ
ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้

2.2.2  การพฒันาอาจารยด์า้นศกัยภาพวิชาการ คุณวฒิุ การสร้างแรงจูงใจและสวสัดิการ  
สอดคล้องกบัแนวคิดการพฒันาวิชาชีพ ตามทศันะของนักวิชาการหลายคนระบุว่า การพฒันา
วิชาชีพเป็นเร่ืองของการทาํบางอยา่งเพ่ือใหบุ้คลากรไดรั้บเน้ือหามากข้ึน ให้มีศกัยภาพสามารถทาํ
การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากข้ึน และส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากข้ึน (Hoy & Miskel, 
2005; Owens, 2001; Sergiovanni, 2001; Ubben, Hughes & Norris, 2001) สอดคลอ้งกบั ยวุธิดา  ชา
ปัญญา (2554) ท่ีระบุวา่ ในการพฒันาศกัยภาพครูจะตอ้งสนบัสนุนใหค้รูมีศกัยภาพและความสามารถ
เพ่ือการปฏิบติังานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย อนัเกิดจากการมีแรงจูงใจในการทาํงาน มี
ศกัยภาพและเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนว่าสามารถทาํงานนั้นให้บรรลุสาํเร็จไดโ้ดยครูรับรู้ไดถึ้งการมี
อาํนาจในการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งและมีอิสระในการตดัสินใจในการทาํงาน นอกจากนั้นจะตอ้งเสริม
พลงัอาํนาจใหก้บัครูดว้ย 9 วิธีการ ไดแ้ก่ การพฒันาศกัยภาพของครู การสนบัสนุนทรัพยากรและ
สารสนเทศท่ีจาํเป็น การมอบหมายงาน การสอนแนะ การมีส่วนร่วม การส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม 
การสร้างภาวะผูน้าํ การสร้างแรงจูงใจ และการส่งเสริมบรรยากาศของความร่วมมือ สอดคลอ้งกบั
ทศันะของ อดุลย ์ วิริยเวชกุล (2541) กล่าวว่า การพฒันาระบบบุคลากรอุดมศึกษา จะตอ้งเนน้การ
พฒันากลไกทั้งระบบอยา่งเป็นองคร์วมเพ่ือใหส้ามารถดึงดูด สรรหา รักษา และพฒันาอาจารยแ์ละ
บุคลากรอุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างจิตสาํนึกต่อหนา้ท่ีการเป็นอาจารยใ์ห้แก่
อาจารยรุ่์นใหม่ดว้ย นอกจากน้ี จรัส  สุวรรณเวลา (2551) กล่าวถึง การบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมี
การปรับแกก้ารบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวกบัการแกปั้ญหาความดอ้ยวินยัทางวิชาการ และการดึงดูด
คณาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถระดบันานาชาติ  ส่งเสริมนกัศึกษาท่ีมุ่งมัน่แสวงหาความรู้ใหม่ มี
การใชเ้ทคโนโลย ีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและทนัสมยั ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ี
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กระตุน้ปัญญาเพ่ือใหก้ารจดัการอุดมศึกษามีความคล่องตวั  สอดคลอ้งกบัทศันะของ วิรุณ  ตั้งเจริญ, 
2551)  วา่ความเป็นอิสระในดา้นการบริหารงานบุคคล ซ่ึงสภามหาวิทยาลยั/สถาบนั มีอาํนาจในการ
กาํหนดระบบบริหารงานบุคคล รวมถึงการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพน้จากตาํแหน่ง การไดรั้บ
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์เงินเดือนและค่าตอบแทน การวางแผนกาํลงัคน การพฒันาบุคลากร 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารงานบุคคล  ทั้งน้ี สถาบนัการพลศึกษาสนับสนุนให้
คณาจารยไ์ด้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกภายในประเทศ โดยมีเง่ือนไขของ
หลกัสูตรท่ีตรงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัภารกิจของสถาบนั มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้
บุคลากรไดมี้การอบรม ประชุมสัมมนาในทุกสาขาวิชา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ิมความรู้
ความเป็นนกัวิชาการ มีการทาํการจดัการความรู้ (KM) ในทุกสาขาวิชา นอกจากนั้นมีการสนบัสนุน
การทาํวิทยฐานะ และการปรับเปล่ียนวิทยฐานะโดยการทาํผลงานเพิ่มเติมเพ่ือขอรับตาํแหน่งทาง
วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์ 

2.2.3  การจดัทาํแผนและงบประมาณ ซ่ึงเป็นไปตาม เจตนารมณ์ของการจดัระบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ภายใตบ้ทบญัญติัท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีหลกัการและแนวคิดท่ีสาํคญั คือ (1)  หลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม ภายใต้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั โดยรัฐควรจดัสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุนผูเ้รียนให้แตกต่างกนัตาม
ฐานะของผูเ้รียนเพื่อสร้างความเท่าเทียมกนัในการไดรั้บโอกาสทางการศึกษา โดยใหค้วามสาํคญักบั
ผูเ้รียนท่ีดอ้ยโอกาสและยากจน (2)  หลกัการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคม ทุกส่วนของสังคม
จาํเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพ่ือให้เกิดการระดมทรัพยากรจากทั้งสังคมในการ
จดับริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียน (3)  หลกัประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ (benefit principle) และหลกัความสามารถในการจ่าย (ability to pay) ดว้ยเหตุท่ีประโยชน์
จากการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตกเป็นของผูเ้รียนเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากการไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน
จะช่วยเพิ่มความสามารถในการหารายไดข้องผูส้าํเร็จการศึกษา ผูเ้รียนจึงควรมีส่วนร่วมรับภาระ
ค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามหลกัประโยชน์ท่ีไดรั้บโดยการเกบ็ค่าธรรมเนียมการเรียนท่ีสะทอ้นตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายดาํเนินการ (cost recovery) สาํหรับผูเ้รียนท่ีดอ้ยโอกาสหรือยากจน รัฐมีหนา้ท่ีใหก้ารช่วยเหลือ
เพ่ือใหไ้ดรั้บโอกาสทางการศึกษาผา่นระบบกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา เม่ือเรียนจบ มีงานทาํ 
และรายได ้จึงจะชาํระหน้ีเงินกูใ้นอตัรากา้วหนา้ตามระดบัรายไดท่ี้สูงข้ึน เป็นไปตามหลกัความสามารถ
ในการจ่าย (4)  หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตน้ทุนค่าใชจ่้ายของการจดัการศึกษาจะตอ้ง
สะทอ้นประสิทธิภาพการจดัการศึกษาภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดัและเกิดประสิทธิผล (5)  หลกั
เสรีภาพในการเลือก ให้ผูเ้รียนมีสิทธิและโอกาสในการเลือกเขา้เรียนในสถานศึกษาตามท่ีตอ้งการ
ได ้ ซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้สถานศึกษาเกิดการแข่งขนักนัจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและตอบสนอง
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ความตอ้งการของผูเ้รียน เพ่ือดึงดูดใหมี้คนเขา้มาเรียนในสถานศึกษาของตน สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2546) กล่าวถึงแนวคิดกระบวนทศัน์ใหม่ของการบริหารทรัพยากรการเงิน 
เปล่ียนจากระบบการใชไ้ปสู่ระบบการใชแ้ละการจดัหา โดยการบริหารทรัพยสิ์นและการเงิน ซ่ึง
ตอ้งปฏิรูปจากระบบการใชไ้ปสู่การใชแ้ละการแสวงหา โดยจะตอ้งมีแหล่งรายไดเ้ขา้มาสู่สถาบนั
ดว้ย ดงันั้นการดาํเนินงานจึงตอ้งคล่องตวั หลากหลาย และตรวจสอบได ้มีระบบเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล มีการแสวงหารายไดจ้ากหลายทาง แต่ก็ตอ้งจดัระบบตรวจสอบอย่างโปร่งใสและชดัเจน 
เพ่ือเปล่ียนระบบบริหารทรัพยากรการเงิน จากระบบการใช ้ไปสู่การใช้และการแสวงหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปกป้อง จนัวิทย ์(2545) ท่ีอธิบายในความคล่องตวัในระบบการเงิน 
กล่าวคือ เน่ืองจากการดาํเนินกิจการสถาบนัอุดมศึกษาไม่เหมือนกบัการดาํเนินงานของหน่วย
ราชการทัว่ไป จึงมีรายจ่ายท่ีคาดไม่ได้จาํนวนมาก การเงินของสถาบนัอุดมศึกษาจึงควรมีความ
คล่องตวัพอสมควร แต่ตอ้งควบคุมการใชจ่้ายอย่างรัดกุมคลา้ยกบัรัฐวิสาหกิจ ดงันั้นเงินอุดหนุนท่ี
รัฐบาลพึงจ่ายให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาควรอนุมติัเงินล่วงหน้าประมาณ 5 ปี และมอบให้สภา
มหาวิทยาลยั/สถาบนัซ่ึงมีผูแ้ทนรัฐบาลเป็นกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมดูแลการใชจ่้ายรายปี โดย
ไม่ต้องมีการตรวจสอบก่อนจ่าย (pre-audit) แบบหน่วยราชการทั่วไป ซ่ึงเป็นการอาํนวยให้
สถาบนัอุดมศึกษามีเสรีภาพการเงินภายในขอบเขตท่ีกวา้งแต่รัดกุม โดยอธิการบดีมีหน้าท่ีเสนอ
งบประมาณต่อสภาสถาบนัเพ่ือขออนุมติั และสถาบนักาํหนดระเบียบการเงินเป็นเคร่ืองมือในการ
กาํกบัดูแล และรายงานต่อผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก (external audit) ท่ีเป็นกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินหรือผูต้รวจสอบบญัชีอิสระกไ็ด ้

2.2.4  เสริมสร้างและพฒันากระบวนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล สอดคลอ้งกบั                                                                       
พิชญาภา  จนัทศรี (2553) ท่ีศึกษาปัญหาและความตอ้งการในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของบุคลากร สังกดัสถาบนัการพลศึกษา พบว่า ปัญหาในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
โดยรวมทุกด้าน มีปัญหาอยู่ในระดบั ปานกลาง และความต้องการในการบริหารงานตามหลกั    
ธรรมาภิบาล โดยรวมทุกดา้นมีความตอ้งการอยู่ในระดบั มาก สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบั
องคก์ารท่ีดีของสถาบนัการพลศึกษา (2551) ซ่ึงประกอบดว้ย  1) นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดี 
ประกอบดว้ย นโยบายดา้นรัฐ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม นโยบายดา้นรับบริการและ  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
นโยบายดา้นผูป้ฏิบติั นโยบายดา้นองคก์าร และ  2) แนวทางปฏิบติัตามนโยบาย  การกาํกบัดูแลองคก์าร
ท่ีดีดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสาํหรับองคก์าร
และบุคลากรทุกคนท่ียึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่กบักฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ อย่างทัว่ถึง โดยทศันะ
ของ บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ (2546) และ เกษม  วฒันชยั (2546) กล่าวว่า ธรรมาภิบาลมีข้ึนเพ่ือประกนั
วา่ในองคก์ารจะไม่มีฉอ้ราษฎร์บงัหลวง ไม่ดอ้ยประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพฒันาประเทศอยา่ง
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ยัง่ยนื ทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ ทาํใหใ้ชท้รัพยากรอยา่งถูกตอ้ง คุม้ค่า และสร้างความมัน่คงใหเ้กิดข้ึน
แก่สังคมและมนุษย ์ธรรมาภิบาลมีหลกัการเพ่ือเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัสังคม กระบวนการโปร่งใส 
(transparency) ทุกขั้นตอนมีผูรั้บผิดชอบ (accountability) นอกจากนั้น เจริญ  เจษฎาวลัย ์ (2545) 
ระบุเพ่ิมเติมว่าธรรมาภิบาลตอ้งมีการวางแผนและจดัการอย่างมีระบบ รวมทั้ง การบริหารจดัการ
องคก์ารจะตอ้งมีวิสยัทศัน ์(vision) เป้าหมาย (goals) วิธีการวดับริหารจดัการตอ้งมีตวับ่งช้ีท่ีผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียยอมรับร่วมกนัปัจจุบนัธรรมาภิบาลไดน้าํมาใชใ้นระบบการบริหารจดัการระดบัอุดมศึกษา 
เพราะเห็นว่า การบริหารจดัการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลนั้นเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การพฒันามหาวิทยาลยัและอุดมศึกษาในภาพรวม กล่าวคือ หากสถาบนัอุดมศึกษามีกลไกการกาํหนด
ทิศทางท่ีดีและกา้วหนา้ พร้อมกบัการขบัเคล่ือน โดยการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ ภารกิจ
ของมหาวิทยาลยัก็สาํเร็จลุล่วง บทบาทและความรับผดิชอบขององคก์รสูงสุดคือ สภามหาวิทยาลยั 
มีความสาํคญัต่อการเจริญของสถาบนัและผลผลิตท่ีดี 
 2.2.5 การมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อมรวิชช ์   
นาครทรรพ (2540) ระบุว่า การจดัโครงสร้างของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ยอ่มตอ้งสะทอ้นหลกัการหรือ ฐานคิด ท่ีควรมีความสมดุลระหว่างบทบาทของมหาวิทยาลยัเองใน
การประกนัคุณภาพการศึกษาของตนเอง กบับทบาทขององคก์รภายนอก ในการทาํหน้าท่ีเสมือน
เป็นตวัแทนของประชาชน ในการสอดส่องให้มัน่ใจในคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั รวมทั้ง
สอดคลอ้งกบั สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ และนงลกัษณ์  วิรัชชยั (2547)  ไดใ้หข้อ้สรุปท่ีเป็นหลกัในการ
พิจารณาระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีพึงประสงคข์องสถานศึกษาไว ้8 ประการไดแ้ก่ (1) เป็น 
ระบบท่ีมีทั้งปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ ท่ีคาดหวงั มีทั้งระบบการพฒันาคุณภาพ ระบบ
การตรวจติดตามคุณภาพ และระบบการประเมินตนเอง (2) เป็นระบบท่ีสถานศึกษา พฒันาข้ึนโดย
ดึงชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมดา้นการส่งเสริม และสนบัสนุน มิใช่การควบคุมหรือสั่งการจากหน่วยตน้
สังกดั (3) ระบบการประกนัคุณภาพภายในตอ้งผสมผสานกบังานบริหารปกติ กล่าวคือ บูรณาการ
เช่ือมโยงกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ การสอน การพฒันาบุคคล   และการบริหารท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
(4) การประกนัคุณภาพภายในเป็นเร่ืองของคนทุกคนทั้งในสถานศึกษา และชุมชนภายใตก้ารนาํ 
และมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพของผูบ้ริหารเพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ือง (5) ทาํงานทุกภารกิจอยา่งครบวงจร 
ทั้งระดบับุคคล และหน่วยงาน มีการวางแผน ดาํเนินการประเมิน และปรับปรุงงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
(6) การทาํงานของทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าการบริการจดัการ การสอน และการเรียนรู้ มุ่งสู่
ผลประโยชน์ ท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สนุกกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต (7) การ
ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในท่ีครบวงจร คือ เม่ือถึงปีการศึกษาจะตอ้งมีการประเมินตนเอง เพ่ือ
รวมสรุปยอดแลว้จดัทาํเป็นรายงานประจาํปี รายงานให้หน่วยตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
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สาธารณะทราบ และ (8) การประเมินจะนาํไปสู่การปรับปรุงการบริหาร การเรียนรู้ และการสอน 
โดยถือเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  

2.2.6  การมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสอดคลอ้ง กรรณิกา  ทองพนัธ์ 
(2554)  ซ่ึงวิจยัการรับรู้ การใช ้และพฒันาเทคโนโลยีการศึกษาท่ีทนัสมยัในการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารยใ์นสถาบนัการพลศึกษา ผลการวิจยัพบว่า อาจารยทุ์กวิทยาเขตและทุกคณะ มีการรับรู้
คุณค่าของเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก มีการใชเ้ทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัในการจดัการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีการพฒันาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
ในการจดัการเรียนการสอนโดยรวมในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทศันะของ สาโรช  โศภีรักษ ์(2550) 
ท่ีระบุวา่ การนาํเทคโนโลย ีสารสนเทศ และการส่ือสาร มาใชใ้นองคก์าร สร้างใหเ้กิดประโยชน์ คือ 
(1) การติดตามผล (following  up) เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่าข่าวสารท่ีไดส่้งไปนั้นผูรั้บสารรับรู้ หรือ
เขา้ใจตรงกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ (2) การส่ือสารเป็นไปตามกฎระเบียบ (regulating  information)  
หลกัการท่ียอมรับของผูบ้ริหาร  ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่บุคลากรว่าสารท่ีส่งไปนั้นถึงมือ
ผูบ้ริหารแน่นอน  (3) การใชข้อ้มูลป้อนกลบัอยา่งมีประโยชน ์(utilizing  feedback)  การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรไดมี้โอกาสหรือเปิดช่องทางสาํหรับ  รับฟัง  การตอบสนองของผูรั้บข่าวสาร  การเปิด
โอกาสใหเ้ขา้พบในลกัษณะการเผชิญหนา้  (face  to  face) องคก์ารท่ีมีสุขภาพดีนั้นตอ้งการส่ือสาร
จากล่างข้ึนบนท่ีมีประสิทธิผล (4) ความเขา้ใจถึงความคิด  ความรู้สึกของผูอ่ื้น (empathy)  เพ่ือลด
อุปสรรค  ส่ิงขีดขวางต่าง ๆ  เพื่อนาํไปสู่การการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล (5) การสนบัสนุนให้เกิด
ความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั (encouraging  mutual  trust)  ดว้ยขอ้จาํกดัเร่ืองเวลา  ผูบ้ริหารไม่สามารถ
ติดตามผล หรือรับรู้ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback)จากบุคลากรไดต้ลอดเวลา ภายใตเ้หตุการณ์ดงักล่าว  
การสร้างบรรยากาศแห่งความเช่ือมัน่และไวว้างใจระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรเป็นส่ิงช่วยสนบัสนุน
การส่ือสาร (6) การใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ (effective  timing) (7) ความสะดวกรวดเร็ว  การนาํ
ระบบคอมพวิเตอร์มาใชจ้ะช่วยใหก้ารทาํงานมีความรวดเร็วยิง่ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผล การ
คน้หาขอ้มูลจะทาํไดส้ะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลาในการคน้หาขอ้มูล เช่น การใชร้ะบบห้องสมุด
อตัโนมติั (8) ความถูกตอ้ง คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีมีการประมวลผลขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง แม่นยาํ ทาํใหข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลนั้นมีความผิดพลาดนอ้ยกว่าการประมวลผลดว้ย
มนุษย ์ (9) การเกบ็บนัทึกขอ้มูล ขอ้มูลท่ีเกบ็บนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
ซ่ึงมีส่ือท่ีใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มูลทาํใหมี้ความสามารถในการจดัเกบ็ขอ้มูลไดจ้าํนวนมากและมีความ
คงทนถาวรมากกว่าการจดัเกบ็ขอ้มูลในรูปของกระดาษ (10) การเผยแพร่ขอ้มูล การรับส่งขอ้มูลใน
ปัจจุบนัโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูลไดอ้ยา่งกวา้งขวางสามารถกระจายไป
ไดท้ัว่โลกอยา่งไร้พรมแดน นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551) ท่ี
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ระบุว่า เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีสําคญัในการบริหารงาน
องค์การให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุด สร้างความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งเป็นส่ือกลางในการ
เผยแพร่ถ่ายทอดตั้งแต่วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  นโยบายและวตัถุประสงค์ขององค์การ  กลยุทธ์ท่ีจะ
นาํไปสู่การปฏิบติั  และกฎระเบียบ  การปฏิบติัต่าง ๆ  ไปสู่บุคลากรทัว่ทั้งองคก์ารเพ่ือความเขา้ใจท่ี
จะนาํไปสู่การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  นอกจากน้ียงัเสริมสร้างความเขา้ใจ
อนัดีต่อกนั  การขจดัขอ้ขดัแยง้ภายในองคก์าร  การสร้างความเป็นฝึกแผน่ขององคก์าร  นาํไปสู่การ
มีวฒันธรรมองคก์ารท่ีแขง็แกร่ง  องคก์ารจาํตอ้งมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารทั้งในระดบัวสัดุอุปกรณ์และผูใ้ชห้รือบุคลากรอยูเ่สมอและต่อเน่ือง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดขององคก์าร 

2.2.7  หลกัสูตร โดยสถาบนัการพลศึกษามีเป้าหมายเก่ียวกบัหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
จดัหลกัสูตรตามความตอ้งการของสังคม พฒันาหลกัสูตรให้เอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความหลากหลายรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและ
พฒันาสังคม ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรให้มีลกัษณะสหวิทยาการ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้
ไปประยุกต์ใชท้ั้ งดา้นวิชาการและประกอบอาชีพ พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน ตามความ
ตอ้งการของสงัคม และพฒันาหลกัสูตรความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา พ.ศ. 2548 (2548) ท่ีกาํหนดให้
สถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงคใ์นการผลิตและพฒันาบุคลากรทางพล
ศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและนนัทนาการ สถาบนัการพลศึกษาจึง
ได้ผลิตและพฒันาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการศึกษา และยกระดบัมาตรฐานทรัพยากรมนุษย์
และสังคมให้สอดคลอ้งตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพฒันากีฬาแห่งชาติ 
แผนพฒันาเทคโนโลยี และการขยายโอกาสทางการศึกษา สอดคลอ้งกบัการวิจยัพฒันาหลกัสูตร
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึง นรินทร์  สุทธิศกัด์ิ (2553) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการแกปั้ญหาเชิงอนาคต
สาํหรับนกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตชยัภูมิ ซ่ึงพบว่า ความสามารถในการแกปั้ญหาเชิง
อนาคตของกลุ่มทดลอง เพ่ิมข้ึนทุกหน่วยประสบการณ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เจตคติ
ต่อการแกปั้ญหาเชิงอนาคตและความพึงพอใจต่อหลกัสูตร โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก สอดคลอ้งกบั 
สมภาร  ศิโล (2552) ท่ีมีขอ้เสนอดา้นหลกัสูตรในการวิจยั ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อพฒันาวิชาการ
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ พบว่า (1) หลกัสูตรท่ีเปิดจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดและไดม้าตรฐานตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง (2) หลกัสูตรท่ีมีวิชาชีพควบคุมไดม้าตรฐานตาม
วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง (3) ทุกหลกัสูตรไดรั้บการปรับปรุงพฒันาใหท้นัสมยั (4) คณาจารยทุ์กสาขาวิชา
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มีความรู้ความสามารถในการบริหารหลกัสูตร และ (5) มีคู่มือและเอกสารประกอบหลกัสูตร
รายวิชาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  นอกจากนั้ นยงัสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ท่ีพบว่า การปฏิรูปการบริหารวิชาการและการจดัการเรียน
การสอน จะตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหก้า้วทนัความเปล่ียนแปลง มีรูปแบบการ
จดัหลกัสูตรท่ีหลากหลายตามความตอ้งการของผูเ้รียนและการพฒันาประเทศ 

5.3 ด้านกระบวนการ 
  5.3.1 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบั สมภาร  ศิโล (2552) ท่ี
เสนอวา่ การมีระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอนเป็นไปเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ มุ่งให้
นกัศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถสูงทั้งในเชิงวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม และจิตวิญญาณ
เพ่ือสงัคม สอดคลอ้งกบั กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมพงษ ์ ชาตะวิถี, 2554) 
ท่ีระบุวา่ คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบนัอุดมศึกษาไทยจะเป็นท่ียอมรับหรือเทียบเคียงกบัสถาบนั 
อุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ ช่วยกาํหนดความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาในทุกขั้นตอน
อยา่งเป็นระบบ โดยสามารถจดัหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย 
มัน่ใจถึงผลผลิตสุดทา้ยของการจดัการศึกษา รวมทั้งสอดคลอ้งกบั ปรัชญาการจดัการศึกษาของ
สถาบนัการพลศึกษา (สถาบนัการพลศึกษา, 2552) ท่ีมีระบบการจดัการศึกษาเป็นไปเพื่อพฒันา
ปัญญาและความสร้างสรรค ์พฒันาความสามารถในการปฏิบติั และพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
โดยมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
มาใช ้มีการเนน้การฝึกทกัษะต่างๆ ส่งเสริมดา้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้ควา้ มี
การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้เสมอและการวดัและประเมินผลอย่างเท่ียงตรง จะเห็นไดจ้ากการ
ดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของคณาจารย ์อาทิ การศึกษารูปแบบการพฒันากีฬา
วอลเลยบ์อลในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี (บุญยงค ์ บุญฟัก, 2553) ศึกษาอตัราการเตน้
ของหวัใจในช่วงต่างๆ ในการเตน้แอโรบิก สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตลาํปาง (จตุรงค ์ เหมรา, 2553) 
การสร้างแบบทดสอบทกัษะฟุตซอล สาํหรับนกัศึกษาชาย สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
(โชคชยั  เทียมทิพร, 2553) การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนกัศึกษาสถาบนัการ  พลศึกษา  
(จิราพร  รัตนคาํ และวินยั  รัตนคาํ, 2553) การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษา สถาบนัการ
พลศึกษา วิทยาเขตยะลาเพื่อการดาํรงชีวิตใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีคุณภาพ (เบญจพร  
ไพจิตรสัตยา, 2553) การพฒันาเวบ็เพจการสอนรายวิชากลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาว่ายนํ้าของ
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทยั (เทียนชยั  ทองวินิชศิลป,  มานะ  ภู่หลาํ และวนิดา  โนรา, 2554) 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรายวิชาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสาขานนัทนาการ 
ของหลกัสูตรอุดมศึกษา ในประเทศไทย (วินิดา  เจียระนยั, 2554) ปัญหาทางการเรียนของนกัศึกษา
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สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกระบ่ี (ศรีบงัอร  สุวรรณพานิช และศิระ  สุวรรณพานิช, 2554) ลีลาไม้
ตายมวยไทยของยอดนกัมวยไทย (วรยุทธ์  ทิพยเ์ท่ียงแท,้ 2554) เป็นตน้ นอกจากนั้นการจดัการ
เรียนการสอนยงัเช่ือมโยงถึงอาจารยใ์นฐานะผูท้าํหน้าท่ีสอนซ่ึงช่วยพฒันานกัศึกษาหรือบณัฑิต
สามารถตอบสนองความตอ้งการของ ทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศชาติได ้ รวมทั้งการจดัการศึกษา
ของสถาบนัอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีการเรียนรู้ของนกัศึกษาในแบบของทกัษะ
ชีวิต ทกัษะสังคม (socialization) สมรรถนะพ้ืนฐานร่วม(base line competencies)ท่ีขา้มพน้ความรู้
วิชาการท่ีเป็นแท่งความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝังตวั (tacit knowledge and ability) ท่ีหา
ไม่ไดจ้ากการเรียนการสอนในห้องท่ีขาดปฏิสัมพนัธ์ สร้างความพร้อมเพ่ือเปิดโลกทศัน์สาํหรับ
บณัฑิตในสภาวะโลกาภิวตัน์ด้านภาษาและวฒันธรรม รู้และเห็นคุณค่าของพหุลกัษณ์พหุ
วฒันธรรม เพ่ิมความสามารถในการเคล่ือนไหว (mobility) และความหลากหลาย (diversity) ของ
นกัศึกษาต่างวยั ต่างภูมิหลงัวฒันธรรมและสังคม ต่างเผา่พนัธ์ุ รวมถึงอาจารย ์การแลกเปล่ียนและ
หลกัสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกสาํคญั อุดมศึกษาพึงจดัให้มีการศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร์” 
(Liberal Arts Education) ในยคุ Post Modern-Post Industrialization ทั้งน้ีหมายรวมทั้งสาระแห่ง
ศาสตร์และกระบวนการแห่งศาสตร์ เรียนรู้บนฐานการทาํงานในภาคการผลิตและภาคสังคม (work-
based / community-based education) (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551ก) 
 5.3.2   ระบบการเพ่ิมปริมาณนกัศึกษา การลดการออกกลางคนั และกิจกรรมการ
พฒันานกัศึกษา สอดคลอ้งกบัสถาบนัการพลศึกษา (2553) ท่ีมีแผนการรับนกัศึกษาและเกณฑก์าร
รับนกัศึกษาท่ียืดหยุ่น เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษา มีรูปแบบและวิธีการรับนกัศึกษาเขา้เรียนต่อท่ี
หลากหลาย มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง สร้างแรงจูงใจโดยจดัทุนการศึกษาใหก้บัผูเ้รียน ผูมี้
ความพิการหรือบกพร่องทางร่างกาย เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้ทุกคนไดเ้ท่า
เทียมกนัในการเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการพลศึกษา อย่างไรกต็ามปริมาณนกัศึกษานั้น สอดคลอ้ง
กบั ขวญัใจ  ตนัสุวรรณ และคณะ (2553) ท่ีระบุว่า นกัเรียนท่ีตอ้งการเขา้มาศึกษาในสถาบนัการพล
ศึกษาเพราะเห็นว่าเป็นสถาบนัท่ีมีค่าใชจ่้ายน้อย สอดรับกบัเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบนั 
รวมทั้งเห็นว่า การเรียนจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ และมีคุณภาพจบแลว้สามารถท่ีจะมีงานทาํได ้
สอดคลอ้งกบั ไกรสิทธิ  มานะศรีสุริยนั (2553) ท่ีระบุวา่ ปริมาณนกัศึกษามีจาํนวนเพ่ิมข้ึนทุกปี โดย
นกัศึกษาท่ีมีมากท่ีสุดในคณะศึกษาศาสตร์ รองลงมาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ
คณะศิลปศาสตร์ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ศรีบงัอร  สุวรรณพานิชและศิระ  สุวรรณพานิช 
(2554) เก่ียวกบั ปัญหาทางการเรียนของนกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกระบ่ี ซ่ึงมีผล
เก่ียวขอ้งกบัการออกกลางคนั พบว่า ปัญหาทางการเรียนทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นผูเ้รียน 
ดา้นผูส้อน ดา้นส่ืออุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกและดา้นการวดัและประเมินผลในภาพรวม
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อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางเกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้น
ส่ืออุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ อยู่ในระดบัมาก สําหรับ รายาศิต  เต็งสุลยัมาน,  
วรรณา  พิทกัษศ์านต ์และกานตินุช  สถิรมนสั (2553) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการพฒันานกัศึกษาว่า 
สถาบนัการพลศึกษาจะตอ้งเนน้การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กบัความเป็นเลิศทางวิชาการ
ดา้นพลศึกษา กีฬา และนนัทนาการ ทั้งหลกัสูตรการศึกษาปกติและหลกัสูตรระยะสั้นซ่ึงเนน้การ
พฒันาอาชีพใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ละยอมรับของเยาวชน ประชาชนในสังคม เพ่ือเป็นการวางรากฐาน
ของสถาบนัอุดมศึกษาทอ้งถ่ินใน 10 ปีขา้งหนา้ สอดคลอ้งกบั สุปราณี  แตงวงษ ์(2551) กล่าวว่า 
การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทาง จะตอ้งมุ่งจดัการศึกษาลงลึกในระดบัเช่ียวชาญ อนัเป็นการ
พฒันาการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพระดบัสูง เป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัสถาบนั 
และดึงดูดผูเ้รียนท่ีสนใจเจาะจงมาทั้งในไทยและต่างประเทศ และดึงดูดคณาจารยท่ี์เก่งและมีความ
เช่ียวชาญให้เขา้มาร่วมสอนและร่วมทาํงานวิจยั สอดคลอ้งกบั Owens (2001) ท่ีสะทอ้นถึง
องคป์ระกอบต่างๆท่ีนาํมาซ่ึง จาํนวนผูเ้รียนและการพฒันาผูเ้รียนจนสําเร็จการศึกษา โดยระบุว่า 
สถาบนัอุดมศึกษาในอนาคตจะตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนท่ีสนองต่อความแตกต่างของบุคคล 
และมีคุณลกัษณะของสถาบนัท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ (1) มีส่วนต่างๆ ท่ีสถาบนัทัว่ไปมี คือ มี
จุดมุ่งหมายในการสอน มีการวดัความกา้วหนา้ของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะ และทศันคติ (2) มี
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (3)ไม่มุ่งเฉพาะในภาพรวมเท่านั้น ตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการรายบุคคลและแยกความเป็นเอกภาพของหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีลม้เหลวในภาพรวม
ดว้ย (4) ลกัษณะท่ีสําคญัมากของสถาบนั คือ ทศันคติและพฤติกรรมของคณาจารยแ์ละบุคลากร 
และ (5) ความสาํคญัของสถาบนัในส่วนความรับผิดชอบต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลวทาง
วิชาการของผูเ้รียน 
 5.3.3  ระบบการวิจยัและพฒันา สอดคลอ้งกบัพนัธกิจดา้นการวิจยัของสถาบนัการ  
พลศึกษา (สถาบนัการพลศึกษา, 2553) คือ การเป็นศูนยก์ลางสาํหรับการศึกษาคน้ควา้วิทยาการใหม่ๆ 
ทางดา้นพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือสนบัสนุนใหส้งัคมสามารถเผชิญปัญหาใหม่ๆ ช่วยใหค้าํแนะนาํกบัสังคม เพ่ือป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาหรือการทา้ทายท่ีเกิดข้ึนและผลกัดนัให้สังคมพฒันาต่อไป นอกจากนั้นจะตอ้งมี
การถ่ายทอดความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการวิจยัผ่านกระบวนการจดัการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปะการละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย สอดคลอ้งกบั สุปรียา  สุทธิกุล 
(2553) ซ่ึงวิจยัเร่ืองการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นการวิจยัแบบมีส่วนร่วมทางดา้นกีฬาและ
สุขภาพเพื่อพฒันาคนและสังคมอยา่งมีคุณภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า ความพึงพอใจ
ต่อการจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก  ประเด็นความ



388 
 

ร่วมมือ การมีส่วนร่วมระหว่างนกัวิจยัและท่ีปรึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ดา้นการทาํวิจยัมีผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนขอ้เสนอแนะคือ  (1) นักวิจยัควรนาํกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน และพฒันานกัศึกษาดา้นบุคลิกภาพ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (2) ควรมีการ
สร้างวฒันธรรมในองคก์รดว้ยการใชว้ิจยัแบบมีส่วนร่วมเขา้มาเก่ียวขอ้ง รวมทั้งยงัสอดคลอ้งกบั 
วิชิต  กาํมนัตะคุณ (2552) ท่ีเสนอกลยทุธ์การวิจยั 15 ดา้นเพ่ือพฒันาศกัยภาพการวิจยัของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัร้อยเอด็ คือ (1) จดัทาํนโยบายและแผน การวิจยัอยา่งมีประสิทธิภาพ (2) สร้างศกัยภาพการ
แข่งขนัดา้นการวิจยั (3) พฒันาสาขาวิชาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (4) ส่งเสริมการจดัองคก์รการวิจยัท่ีมี
ประสิทธิภาพ (5) สร้างระบบบริหารองคก์รการวิจยัอยา่งมีคุณภาพ (6) สร้างระบบการบริหารงาน
บุคลากรการวิจยัอยา่งมีคุณภาพ (7) การพฒันาส่งเสริมค่านิยมและทศันคติในการทาํวิจยัของอาจารย ์
(8) พฒันาอาจารยน์กัวิจยัรุ่นใหม่ (9) พฒันาระบบการจดัสรรทุนวิจยั (10) ส่งเสริมความคล่องตวัใน
ดา้นการใชจ่้ายเงินทุนวิจยั (11) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือสนบัสนุนการวิจยั (12) ส่งเสริมการ
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งคน้ควา้ขอ้มูล (13) ส่งเสริมการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการวิจยั (14) สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั (15) ส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานวิจยั รวมทั้งสอดคลอ้งกบั สมภาร  ศิโล (2552) ท่ีเสนอว่าผลงานวิจยัมุ่งไปสู่เป้าหมาย 
คือ (1) บุคลากรมีศกัยภาพทางการวิจยั (2) นกัศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถทาํการวิจยัได ้(3) อาจารย์
มีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ืองหน่ึงเร่ืองต่อหน่ึงคนต่อหน่ึงปี (4) สถาบนัมีผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและ
ไดรั้บการเผยแพร่และไดรั้บการนาํไปใชม้ากข้ึน (5) มีทุนและงบประมาณท่ีสนบัสนุนการวิจยัท่ี
เพ่ิมข้ึนและเพียงพอ และ (6) มีระบบบริหารจดัการงานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงั
สอดคลอ้งกบัทศันะของ อมรวิชช ์ นาครทรรพ (2547); ปรัญญา  เวสารัชช ์ (2546); วิจารณ์  พานิช 
(2546) และจรัส  สุวรรณเวลา (2545) กล่าวว่า ระบบการวิจยัท่ีพึงประสงคข์องสถาบนัอุดมศึกษา สามารถ
ผลิตงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการพฒันาสังคม และประเทศตามพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 
ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบงานวิจยัให้เหมาะสมกบัสภาพความพร้อมของแต่ละ
แห่ง ไดแ้ก่ (1)  มีนโยบาย ทิศทาง และมาตรการสนับสนุนอย่างจริงจงัเก่ียวกบัภาระงานวิจยัใน
สถาบนัอุดมศึกษา โดยควรกาํหนดแผนยุทธศาสตร์ของวิจยัของสถาบนั ซ่ึงครอบคลุมวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ และทิศทางของการวิจยัของสถาบนั ทั้งน้ีสถาบนัตอ้งนาํแผนยทุธศาสตร์การ
วิจยัดงักล่าวไปจดัทาํแผนปฏิบติัการซ่ึงมีการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือให้เกิดผล
ตามเป้าหมายของแผน นอกจากน้ี การจดัทาํงบประมาณประจาํปีของสถาบนัควรสะทอ้นภาพการ
ดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การวิจยัดว้ย (2) สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเนน้การวิจยั ตอ้งจดั
ใหมี้โครงสร้างรองรับการดาํเนินการวิจยัใหเ้ป็นรูปธรรม มีการกาํหนดบทบาทภารกิจและเป้าหมาย
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ผลงานชดัเจน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบและบุคลากรรับผิดชอบ โครงสร้างท่ีจดัตั้งข้ึน ควรมีการ
สอดรับและประสานกันอย่างเป็นเอกภาพทั้ งระบบในสถาบัน และมีกระบวนการภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการวิจยั ส่งเสริมให้อาจารย ์และนักวิจยัอ่ืนท่ีไม่ใช่อาจารย ์สามารถ
ผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ ท่ีเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของวงการวิชาการ หรือ
สามารถประยุกต์ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงสําหรับสังคมและประเทศชาติ (3) มีโครงสร้างพ้ืนฐานการ
วิจัยท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เช่น แหล่งคน้ควา้ทั้ งจากห้องสมุดหรือฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หอ้งปฏิบติัการทดลอง แปลงทดลอง หน่วยท่ีใหค้าํปรึกษาดา้นสถิติ ดา้นกฎหมาย หรือดา้นเทคนิค 
ผูช่้วยนกัวิจยั เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ และสถาบนัตอ้งลงทุนพฒันาความพร้อมของโครงสร้าง
พ้ืนฐานเหล่าน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์จาํเป็นท่ีทนัสมยั ท่ีสําคญัคือมีการ
จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการวิจยัท่ีเหมาะสม (4) สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งแสวงหา และสนบัสนุน
ใหน้กัวิจยัท่ีมีคุณภาพดา้นท่ีสถาบนัมีความสนใจหรือมีความพร้อมมากท่ีสุด นกัวิจยัอาจเป็นอาจารยท่ี์
มีประสบการณ์และผลงานเป็นท่ียอมรับ โดยเชิญมาเป็นอาจารยป์ระจาํหรือเชิญมาร่วมโครงการวิจยั
สาํคญั ทั้งน้ี สถาบนัตอ้งใชโ้อกาสจากการมีนกัวิจยัคุณภาพเหล่าน้ีเพื่อฝึกฝนนกัวิจยัรุ่นใหม่ หรือ
สร้างนักวิจยัใหม่ๆ ข้ึน และกาํหนดมาตรการท่ีเป็นแรงจูงใจในการทาํงานวิจยั เพ่ือให้นักวิจยัมี
ความสุข กบัการทาํงานวิจยั และสามารถทาํงานวิจยัเร่ืองสาํคญัในลกัษณะชุดโครงการหรืองานวิจยั
ต่อเน่ืองได ้(5)  สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเนน้การวิจยัควรใชง้านวิจยัในการเรียนการสอนทุกระดบั การใช้
งานวิจยัในการเรียนการสอนน้ี นอกจากจะใชป้ระโยชนจ์ากการวิจยัดว้ยการเผยแพร่ในชั้นเรียนแลว้ 
ยงัเป็นการช่วยค่านิยม และทศันคติท่ีดีแก่นกัศึกษาในงานวิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานวิจยัท่ีเกิดจาก
คนไทยดว้ยกนั และช่วยสร้างความต่ืนตวัในการคิดคน้ความรู้ใหม่ๆ ผา่นการวิจยั ซ่ึงเท่ากบัสร้างคน
รุ่นใหม่ให้เป็นนักคิดนักคน้ควา้ในสาขาจาํเป็นของประเทศ (6)  มีกระบวนการผลิตและพฒันา
นกัวิจยัอย่างต่อเน่ืองโดยจดัหลกัสูตรฝึก อบรมเทคนิควิธีการวิจยัให้แก่คณาจารยแ์ละนกัวิจยัของ
สถาบนั เผยแพร่วิธีการวิจยัหรือผลงานวิจยัใหม่ๆ แก่นกัวิจยั รวมทั้งมีการฝึกอบรมนกัวิจยัภายนอก
เพ่ือให้สามารถทาํงานวิจยัอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมได ้การผลิตนกัวิจยัอยา่งต่อเน่ืองไม่เพียงเป็น
เคร่ืองประกนัว่า สถาบนัอุดมศึกษาจะไม่ขาดแคลนนกัวิจยัเฉพาะทางในเร่ืองท่ีสถาบนัมีความพร้อม 
แต่ยงัเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง (7)  เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม
และวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการทาํวิจยั การเสริมสร้างเช่นน้ีอาจทาํไดท้ั้งโดยการจดัสถานท่ีและกิจกรรม
ท่ีสนบัสนุนการต่ืนตวัในงานวิจยั อาทิ การจดัสนทนาแลกเปล่ียนประสบการณ์และผลงานวิจยั การ
จดัทาํเอกสารเผยแพร่ การจดัทาํรายการผ่านส่ือมวลชน การเชิญชวนนกัวิจยัต่างสถาบนัมาพบปะ
สงัสรรค ์การเชิญนกัวิจยัต่างประเทศมาบรรยาย การจดัประชุมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่งานวิจยั การ
จดัหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้วิจยั (8)  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัให้มีระบบติดตามประเมินผล เพ่ือ
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รับทราบความคืบหนา้ของผลการวิจยัในสถาบนั รวบรวมผลงานวิจยัในฐานขอ้มูล กาํหนดมาตรฐาน
และดชันีช้ีวดัผลงานวิจยัเพ่ือประเมินคุณภาพของงานวิจยั ประเมินความพร้อมของระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานการวิจยั และใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบงานวิจยัของสถาบนั (9)  สถาบนัอุดมศึกษา
ตอ้งเผยแพร่และใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัในรูปแบบต่างๆ อาทิ เผยแพร่ผ่านเอกสารของสถาบนั 
จดับริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอก สนับสนุนให้นกัวิจยัประยุกต์ผลงาน สนับสนุนการจด
ทะเบียนลิขสิทธ์ิทางปัญญา เป็นตวัแทนการตลาดเพ่ือให้มีการนาํผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์และดูการ
ใชป้ระโยชน์ดงักล่าวแทนนกัวิจยั และ (10)  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัให้มีการประสานเช่ือมโยง
กบัหน่วยงานภายนอก และประชาคม เพื่อสร้างเครือข่ายสนบัสนุนการวิจยั โดยใหบุ้คคลภายนอก
ไดรั้บทราบสมรรถนะในการวิจยัของสถาบนั ทราบคุณค่าของผลงานวิจยั ส่งเสริมการร่วมมือกบั
สถาบนั ผูป้ระกอบการ ชุมชน และหน่วยงานของรัฐในการวิจยัและใชป้ระโยชนจ์ากการวิจยั 
 5.3.4 การบริการวิชาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม สอดคลอ้งกบั สถาบนัการ       
พลศึกษา (2553) ท่ีมียุทธศาสตร์การดาํเนินการเก่ียวกบัการบริการวิชาการและทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่ (1) ดาํเนินการให้บริการท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชน (2) ใหค้าํปรึกษาทางวิชาการแก่ชุมชน มีศูนยข์อ้มูลสารสนเทศเพื่อบริการเผยแพร่ใหค้วามรู้
แก่ชุมชน (3) มีการส่งเสริม พฒันาการละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย สืบสานประเพณีให้คงอยูก่บั
ทอ้งถ่ิน ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ดียิ่งข้ึน และได้เห็นศิลปะอนังดงามและคงไวเ้ป็นเอกลกัษณ์
ประจาํชาติ (4) พฒันากีฬาและส่งเสริมวิชาการให้กบัชุมชน มีโครงการอนุรักษ ์พฒันา ทะนุบาํรุง 
และเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมสําหรับชุมชนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินรวมถึงเป็นการเผยแพร่ใหก้บัเยาวชนและประชาชนรุ่นหลงัไดรู้้จกั
ศิลปะ วฒันธรรมท่ีคงคุณค่าของทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัการวิจยัท่ีมีการอนุรักษศิ์ลปะอนัเป็นมรดกของ
ชาติของ วรยทุธ์  ทิพยเ์ท่ียงแท ้(2554) เร่ืองลีลาไมต้ายมวยไทยของยอดนกัมวยไทย วีรพล  วิเศษศิลป์, 
สัญญา  จนัทรอด และดุสิต  วิพรรณะ (2550) ซ่ึงวิจยัเร่ือง การประเมินโครงการจดัตั้งศูนยอ์นุรักษ์
ศิลปะมวยไทย ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สารภี  ไตรยวงศ ์และสันติ  สิทธิจนัดา (2554) 
ท่ีวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย ของผูใ้ช้บริการในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ และ วชัรินทร์  ข่ีทอง, ชบา  ข่ีทอง และทนงศกัด์ิ  บนัเทิงสุข (2554) วิจยัเร่ือง พฤติกรรม
การออกกาํลงักาย การเล่นกีฬา และการดูกีฬาของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 จงัหวดั ของ
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ สอดคลอ้งกบั สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) 

ไดว้ิจยัเร่ือง ผลกระทบโลกาภิวตัน์ต่อการจดัการศึกษาไทยในอีก 5 ปีขา้งหนา้ พบว่า ประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการวิชาการแก่สังคมของสถาบนัอุดมศึกษา คือ กระแสความตอ้งการให้
สถาบนัอุดมศึกษาเปิดประตูกวา้งสู่มหาชนจึงนาํมาซ่ึง การขยายบทบาทดา้นการศึกษาต่อเน่ืองของ
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สถาบนัอุดมศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งในภาคเมือง ชนบท และภาคการผลิตต่างๆ โดยการใหบ้ริการ
วิชาการในหลายๆ ส่วนยงัถูกมองในฐานะเคร่ืองมือในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการหา
รายได้ของสถาบนัอุดมศึกษาอีกดว้ย นอกจากนั้น ปัจจุบนัขอบเขตและความหมายของการ
ให้บริการวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษาดูจะยิ่งขยายขอบเขตกวา้งขวางยิง่ข้ึน โดยรวมไปถึงการ
ใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนตามกระแสนโยบายการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนชนบท โดยมี
สถาบนัหลายกลุ่มท่ีเขา้มาขานรับบทบาทน้ีอยา่งจริงจงั นอกจากนั้นยงัมีความสอดคลอ้งกบัคุณค่า
ของการละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย ซ่ึง อจัฉรา  ธนมยั (2542) กล่าวว่า คุณค่าการละเล่นพ้ืนบา้น
ไทยเป็นกลวิธีในการปลูกฝังศีลธรรมบรรพชนไทย ซ่ึงสะทอ้นถึงปัญญาของบรรพบุรุษในการสืบ
สานมรดกวฒันธรรมไทย อีกทั้งสืบทอดพทุธศาสนาผา่นการละเล่นพ้ืนบา้น กล่าวคือ บรรพบุรุษได้
ประมวลพระธรรมคาํสั่งสอนออกมาเป็นกิจกรรมในชีวิตประจาํวันสําหรับเด็กออกมาเป็น
การละเล่นพ้ืนบา้น อาทิ การละเล่นข่ีมา้ส่งเมือง ไมห่ึ้ง เสือขา้มหว้ย ต่ีจบั ชกัคะเยอ่ ช่อนหา เป็นตน้ 
นอกจากน้ี คุณค่าของการละเล่นพ้ืนบา้นไทยยงัวิเคราะห์ออกเป็น 3 ดา้น คือ (1) ดา้นศีลธรรม ท่ีมี
การละเล่นท่ีฝึกความอดทน ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบ (2) ดา้นการถ่ายทอดปัญญาไทย เป็น
การละเล่นท่ีฝึกความสังเกตและไหวพริบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ (3) ด้านเอกลกัษณ์
วฒันธรรมไทย ท่ีมีคุณค่าดา้นภาษาในแง่วรรณศิลป์ และคุณค่าดา้นภาษาในการส่ือสาร 
 5.3.5 ระบบการพฒันาความเป็นเลิศดา้นกีฬา สอดคลอ้งกบัสถาบนัการพลศึกษา (2554) ท่ี
กาํหนดว่าระบบการพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศจะตอ้งประกอบดว้ย (1) ระบบการฝึกซอ้มนกักีฬาให้มี
ขีดความสามารถสูงสุด เขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และนานาชาติ (2) การพฒันาระบบ
การคดัเลือกนกักีฬา (3) การพฒันาคุณภาพของผูฝึ้กสอน และ (4) การจดัประสบการณ์ในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัการพฒันารูปแบบองคป์ระกอบเชิงสาเหตุของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อ
ความเป็นเลิศทางการกีฬาในสถาบนัการพลศึกษา (สุเทพ  เมยไธสง, สัมพนัธ์  บวัทอง และนภาพรรณ  
จตุัรโพธ์ิ, 2553) พบว่า องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นเลิศทางการกีฬาในสถาบนัการ
พลศึกษาท่ีมีนัยสําคญัทางสถิติโดยมีขนาดมากท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพของการฝึกทกัษะกีฬา และ
แรงจูงใจทางดา้นกีฬา ตามลาํดบั ส่วนองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลทางออ้มโดยมีขนาดมากท่ีสุด คือ 
วฒันธรรมองคก์าร แรงจูงใจทางการกีฬา จิตพิสัยของนกักีฬา และความคาดหวงัต่อสถาบนัและกีฬา 
ตามลาํดบั นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั สมพงษ ์ ชาตะวิถี (2554) ระบุถึง ประสบการณ์จากการแข่งขนั
กีฬา 1th Youth Olympic Games ปี 2553 สาธารณรัฐสิงคโปร์ ท่ีนาํมาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาความเป็น
เลิศดา้นกีฬาของสถาบนัการพลศึกษาในประเด็น (1) การไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นเจา้ภาพจดัการ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิกเยาวชนคร้ังท่ี 1 (2) การวิ่งคบเพลิงและการเฉลิมฉลอง (3) พิธีเปิดการแข่งขนั   
(4) การเตรียมท่ีพกั และส่ิงอาํนวยความสะดวกใหน้กักีฬาและเจา้หนา้ท่ี (5) ความพร้อมดา้นบุคลากร
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ของสิงคโปร์และการมีส่วนร่วมของต่างประเทศในการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเยาวชน (6) การ
คมนาคมและขนส่งผูช้มจากเมืองไปยงัสนาม (7) การเตรียมสนามฝึกซอ้มและสนามแข่งขนั (8) การ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นกีฬาแก่ประชาชน (9) การใหค้วามรู้เก่ียวกบักีฬาโอลิมปิกเกมและวฒันธรรมกีฬา
โอลิมปิก (10) การส่งเสริมใหป้ระชาชนรักการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย และ (11) การให้เยาวชน
มีส่วนร่วมกบัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเกมส์และการส่งเสริมดา้นสุขภาพของประชาชน นอกจากนั้น
ยงัมีความสอดคลอ้งของความเป็นเลิศกบัเกณฑบ์ลัดริจดา้นการศึกษาไดแ้ก่ (BNQP, 2009)  (1) ภาวะ
ผูน้าํ (leadership) ส่ิงท่ีทาํใหส้ถาบนัการศึกษามีความเป็นเอกภาพ คือ ทิศทางของผูน้าํหรือผูบ้ริหาร
สูงสุดท่ีไดก้าํหนดไว ้ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของนกัศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและ
ตลาดในการตดัสินใจทิศทางตอ้งการ เพ่ือให้องคก์รประสบความสาํเร็จ รวมทั้งการตอ้งการทราบ
ถึงความสามารถหลกัขององค์การ ความตอ้งการและความสามารถของคณาจารยแ์ละบุคลากร 
คู่ความร่วมมือ และผูส่้งมอบของการบริหารการศึกษาท่ีสําคญั การสร้างระบบธรรมาภิบาล การ
ทบทวนผลการดาํเนินการของสถาบนัและความรับผิดชอบต่อสังคม (2) การวางแผนเชิงยทุธ์ศาสตร์ 
(strategic planning) ภาวะผูน้ําหรือการนําองค์การของสถาบันการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
ประกอบดว้ย กระบวนการของการสร้างแผนกลยทุธ์ในการบ่งช้ีถึงทิศทางท่ีเหมาะสมของสถาบนั
และบ่งช้ีถึงการนาํไปปฏิบติัท่ีจาํเป็นตอ้งทาํเพ่ือความสําเร็จในอนาคต ผูบ้ริหารจึงตอ้งใชก้ลยุทธ์
เพ่ือการกาํหนดคณาจารย ์บุคลากร และกระบวนการท่ีตอ้งนาํจดัการสถาบนั เพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการ (3) การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและตลาด (student, stakeholder and market 
focus) การเขา้ใจความตอ้งการและตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและ
ตลาด ซ่ึงจะเป็นส่ิงบ่งบอกคุณค่าของสถาบนั วา่สถาบนัจะสามารถดาํเนินการต่อไปได ้นอกจากนั้น
จะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงเป็นผลจากการท่ีไดรั้บบริการการศึกษาจากสถาบนั (4) สารสนเทศ และ
การวิเคราะห์ หรือ การวดั วิเคราะห์ และจดัการความรู้ (information and analysis / measurement, 
analysis, and knowledge management) การมีระบบการจดัการท่ีดี จะช่วยให้สถาบนัการศึกษา 
ผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละบุคลากร สามารถนาํมาใชใ้นการตดัสินใจการทาํงานท่ีสมํ่าเสมอ ถูกตอ้ง 
และดีข้ึน และสามารถบ่งช้ีถึงปัญหาและนาํไปปรับปรุงแกไ้ขไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน การท่ีจะใหไ้ดข้อ้มูล
สารสนเทศท่ีดี สามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและสนบัสนุนการตดัสินใจ องคก์ารตอ้งสร้างระบบ
เพ่ือการจดัการ การนาํเสนอขอ้มูล รวมถึงการจดัสารสนเทศและความรู้ท่ีเหมาะสม (5) การมุ่งเนน้
คณาจารยแ์ละบุคลากร (workforce focus)เน่ืองจากองคก์ารตอ้งมีคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีช่วย
ทาํงานและสร้างคุณค่าต่อนักศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงันั้น การท่ีจะทาํให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมี
คุณค่าจึงตอ้งมีความตั้งใจจริงของคณาจารยแ์ละบุคลากร ซ่ึงตอ้งมีองค์ประกอบของการจดัการ
ระบบงาน การเรียนรู้ของคณาจารยแ์ละบุคลากร พร้อมทั้งการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ไดรั้บความรู้
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และทกัษะในการทาํงานมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงัสร้างขวญักาํลงัใจและความพึงพอใจแก่
คณาจารยแ์ละบุคลากรดว้ย (6) การจดัการกระบวนการ (process management) กระบวนการและ
วิธีการของการจดัการศึกษาจะต้องได้รับการประเมินอย่างสมํ่าเสมอ และมีพฒันาการท่ีสูงข้ึน 
ไม่เช่นนั้นอาจจะทาํให้กระบวนการนั้นเกิดความไม่เหมาะสมหรือลา้สมยัได ้การบริหารหลกัของ
การศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การให้คาํปรึกษา การให้ขอ้มูลป้อนกลบั และการ
ประเมินผล นอกจากนั้นยงัให้ความสาํคญักบักระบวนการสนบัสนุน เพ่ือให้สามารถแกไ้ขปัญหา
และคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาและผลลพัธ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงการประเมินผลรวม 
(summative assessment) และการประเมินผลย่อย (formative assessment) ซ่ึงตอ้งมีการกาํหนด    
ตัวบ่งช้ีในระหว่างกระบวนการ (in-process) ซ่ึงสามารถบ่งช้ีได้ว่ามีแนวโน้มท่ีจะประสบ
ความสาํเร็จหรือไม่ร่วมดว้ย และ (7) ผลลพัธ์การดาํเนินงานขององคก์าร (results) การท่ีองคก์าร 
ทีมงานหรือบุคคล สามารถอยู่ไดใ้นองค์การศึกษาระยะยาว จะตอ้งสร้างผลลพัธ์ท่ีตอ้งการและมี
คุณค่า ซ่ึงคุณค่าอาจจะวดัไดโ้ดยการเรียนรู้ของนกัศึกษา ความพึงพอใจของนกัศึกษา และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ผลลพัธ์ดา้นงบประมาณและการเงิน การเพ่ิมผลผลิต และการลดระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบติังาน นอกจากน้ี คุณค่า หมายถึง การยอมรับในความคุม้ค่าของหลกัสูตร การบริการ 
กระบวนการ การบริหารทรัพยสิ์น หรือกิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนและทางเลือกท่ีเป็นไป
ได ้การท่ีองคก์ารเขา้ใจคุณค่าและสามารถสร้างความสมดุลของคุณค่าต่อนกัศึกษาท่ีมีความแตกต่าง
กนั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการเติบโตขององคก์าร คณาจารย ์บุคลากร และชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันั้น  การท่ีจะกา้วไปสู่การพฒันากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆ  
ในการผลกัดนัไปสู่การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ้งมีการกาํหนดยุทธศาสตร์ท่ีมี
ความเหมาะสมกบัสถาบนัและสามารถนาํไปปฏิบติัจริง  โดยอาศยัเคร่ืองมือต่างๆ  ในการช่วย
ดําเนินการรวมไปถึงจะต้องมีผู ้นําท่ีเป็นผู ้ผลักดันไปสู่การเปล่ียนแปลงและสนับสนุนแผน
ยทุธศาสตร์ท่ีช่วยเอ้ือต่อการมุ่งไปสู่การพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศได ้

5.4 ด้านผลผลติ 
 5.4.1  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกบันกัศึกษาระดบัชั้นปีสุดทา้ย 
พบว่า ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกบันกัศึกษา ระดบัชั้นปีสุดทา้ยในปีการศึกษา 
2551-2552 ซ่ึงเป็นปีการศึกษาแรกท่ีนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา เท่ากบั ร้อยละ 
85.3 อย่างไรก็ตามบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาไดผ้่านกระบวนการผลิตตามเป้าหมายของหลกัสูตร 
สอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ว่าดว้ยมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยท่ีบณัฑิตระดบัอุดมศึกษา
เป็นผูมี้ความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง สามารถประยกุต ์
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ใชค้วามรู้เพื่อการดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสาํนึกและ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ทั้งน้ีมี ตวับ่งช้ี คือ (1) บณัฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยกุตใ์ชค้วามรู้เพ่ือพฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังาน
และสร้างงาน เพ่ือพฒันาสังคมให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล (2) บณัฑิตมีจิตสาํนึก ดาํรงชีวิต 
และปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบ โดยยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ (3) บณัฑิตมีสุขภาพดี
ทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบักรอบคุณวุฒิการศึกษา (สมพงษ ์ ชาตะวิถี, 2554) ว่าดว้ยปัจจยัสู่ความสาํเร็จต่อการ
พฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นเก่ียวกบั การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม การแสวงหาความรู้ 
การพฒันาทกัษะทางปัญญา การพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
การพฒันาการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั
คุณภาพบณัฑิตของครูพลศึกษา (วณิช  นิรันตรานนท ์และ ศศิธร  นิรันตรานนท,์2553) ท่ีจะตอ้งมี
ความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหา มโนทศัน์ หลกัการและทฤษฎีทางพลศึกษาอยา่งลึกซ้ึงและถูกตอ้ง มี
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายสามารถบูรณาการการสอนพลศึกษาเขา้กบัวิชาอ่ืนๆ มีทกัษะในกีฬา
ไทยและกีฬาสากล มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพพลศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม       
พลศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความพิการ สามารถส่ือสารไดเ้ป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา คือ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ สามารถนาํความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยมีาใชใ้น
การเรียนการสอนพลศึกษาและมีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและ
บรรลุตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา และสอดคลอ้งกบัทศันะของ ไพฑูรยสิ์นลารัตน์ (2546) 
ท่ีระบุว่า สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งเป็น productive higher education เป็นอุดมศึกษาท่ีมีผลงาน มี
บณัฑิตท่ีจบอยา่งมีความหมายมีคุณค่า โดยเฉพาะบณัฑิตท่ีจบอยา่ง creative บณัฑิตท่ีจบตอ้งสร้าง
อะไรใหม่ๆ ได ้ใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงจะสะทอ้นกลบัไปท่ีสถาบนัท่ีจบมาว่าสามารถผลิตท่ี
มีคุณภาพออกมารับใชส้งัคมอยา่งมีคุณภาพ 

  5.4.2  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จิราพร  รัตนคาํ 
และวินยั  รัตนคาํ (2553) ในการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา พบว่า 
(1) นักศึกษาสถาบนัการพลศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมในแต่ละดา้นไดแ้ก่ ความขยนัหมัน่เพียร 
ความมีระเบียบวินยั ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบ และการเสียสละ และรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก    
(2) นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงมีพฤติกรรมทางจริยธรรมในแต่ละดา้นและรวมทุกดา้น ไม่แตกต่าง
กนั รวมทั้งยงัสอดคลอ้งกบั เบญจพร  ไพจิตรสัตยา (2553) ซ่ึงศึกษาการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่
นกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพ่ือการดาํรงชีวิตใน 3 จงัหวดัชายแดนใตอ้ยา่งมีคุณภาพ 
พบว่า (1) ดา้นความสามคัคี การจดักิจกรรมความสามคัคีดว้ยการให้นกัศึกษาร่วมมือกนัจดักิจกรรมท่ี



395 
 

หลากหลาย ในวิทยาเขตยะลาและรู้กลวิธีในการขอความร่วมมือจากนกัศึกษากลุ่มใหญ่ เป็นส่ิงท่ีทาํได้
ยากแต่ถา้ใชค้วามพยายามและความสามคัคีของกลุ่มจะสามารถทาํไดใ้นระดบั ดี (2) ดา้นการประหยดั
อยา่งเป็นรูปธรรม นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม มีความเห็นต่อการออกเงินวนัละเลก็ละนอ้ยเป็นส่ิงท่ีดีและ
ทาํไดไ้ม่ยากและคาดหวงัว่าเม่ืออมไปตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาเขตยะลาจะมีเงินสํารองเพื่อใช้ใน
อนาคต มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก และ (3) ดา้นกิจกรรมการบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือสังคม วิทยาเขตยะลา 
สร้างจิตสํานึกในการบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือสังคม อนัเป็นคุณธรรมดา้นหน่ึงท่ีจะช่วยวางพ้ืนฐานดา้น
จิตสาํนึกในการท่ีจะออกไปใชชี้วิตในสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ พบว่า พฤติกรรมการบาํเพญ็ประโยชน์อยู่
ในระดบัดี สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมพงษ ์ ชาตะวิถี, 2554) ท่ี
ระบุคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต ไดแ้ก่ (1) มีความคิดริเร่ิมในการแกไ้ขปัญหา และขอ้โตแ้ยง้ทั้ง
ในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่ม โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ี
เหมาะสมไปปฏิบติัได ้(2) สามารถประยุกต์ความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษา
คน้ควา้ในสาขาวิชาของตนเพ่ือใช้ในการแกปั้ญหาและขอ้โตแ้ยง้ในสถานการณ์อ่ืนๆ (3) สามารถ
พิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทางวิชาการและวิชาชีพ โดยยอมรับขอ้จาํกดัของ
ธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน (4) มีส่วนร่วมในการติดตามพฒันาการในศาสตร์ของตนให้
ทนัสมยั และเพ่ิมพนูความรู้และเขา้ใจของตนเองอยูเ่สมอ และ (5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้ง
ในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนั้นตามทศันะของคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องบณัฑิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงในอุดมศึกษา ทั้งเชิงปรัชญา และสภาพแวดลอ้มท่ีสลบัซบัซอ้น
ข้ึนเป็นอันมาก จึงมีการจัดกลุ่มของคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ได้แก่ (จรัส  สวรรณเวลา, 2545ข)              
(1) คุณลกัษณะดา้นวิชาชีพ หมายรวมถึงความรู้ ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
แต่ละวิชาชีพก็ย่อมมีความแตกต่างกนัได ้โดยท่ีบางวิชาชีพมีการรับรองตามกฎหมาย ให้มีสิทธิเพ่ิมเติม
เป็นพิเศษเหนือประชาชนโดยทัว่ไป ขอ้กาํหนดดา้นวิชาชีพจึงเป็นขอ้กาํหนดท่ีพึงมีในการรับสิทธิตาม
กฎหมายจากรัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่รัฐจะมอบหมายให้วงการวิชาชีพนั้นๆ ดูแลกันเอง โดยดูว่ามีความรู้
ความสามารถเพียงพอท่ีจะไดรั้บสิทธิ และดูแลให้ประพฤติปฏิบติัอยูใ่นกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(2) กลุ่มความเป็นนกัวิชาการ หมายถึงความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม และคงความเป็นนกัวิชาการ
ไวต้ลอดไป ทั้งน้ีตอ้งมีนิสัยใฝ่รู้กาํกบัอยู่ด้วย จึงจะสามารถเป็นนักวิชาการได้ ในสภาพท่ีวิทยาการ
ก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาองักฤษ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารสารสนเทศ 
นอกจากนั้นยงัมีจรรยาบรรณอนัพึงรักษา คือ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่กล่าวเท็จ ไม่เอาสมบติัของผูอ่ื้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็นของตน และใชว้ิชาการในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่
ก่อให้เกิดโทษ หรืออันตรายต่อสังคม และต่อตนเอง (3) กลุ่มกระบวนการความคิด ตั้ งแต่การมี
วิจารณญาณ สามารถตีค่าส่ิงต่างๆ ได ้และใชข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสม และสมเหตุสมผล เรียก
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ไดว้่า คิดเป็น (4) กลุ่มความสามารถท่ีจะพฒันา และปรับตนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป โดยมีวิสัยทศัน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีนวตักรรม สามารถสร้างงานของตนเองได ้เรียกไดว้่า
ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็น (5) กลุ่มความเป็นพลเมืองดีของประเทศ ของภูมิภาค และของโลก โดยมีค่านิยม
ความเช่ือท่ีถูกตอ้งสมฐานะทั้งดา้นสังคมและมนุษยธรรม เช่น สันติภาพ ความยติุธรรมในสังคม เสรีภาพ 
เสมอภาคและเอกภาพ อนัเป็นเคร่ืองกาํกบัพฤติกรรมให้สามารถใชค้วามรู้และสมรรถนะไปในทางท่ีถูกท่ี
ควร สามารถยดืหยดัในหลกัการเป็นท่ีพ่ึงของสังคมได ้และ (6) กลุ่มคุณธรรม จริยธรรม ตามสมควรแก่
ฐานะของผูไ้ดรั้บการศึกษาดี โดยสอดแทรก กาํกบัอยูใ่นพฤติกรรมทุกดา้น ทั้งกาย วาจาและใจ 

  5.4.3  การมีงานวิจยัหรือการสร้างสรรคค์วามรู้ทางวิชาการ สอดคลอ้งกบั สมภาร  ศิโล 
(2552) ท่ีเสนอว่าผลงานวิจยัจะตอ้งมีผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ สอดคลอ้งกบั นภดล  พลูสวสัด์ิ 
(2551) เสนอกลุทธ์ดา้นการวิจยั คือการพฒันางานวิจยัทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อพฒันาการเรียนการสอน การพฒันาสถาบนัชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมจิต  สวธนไพบูลย ์และคณะ (2545) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันา
รูปแบบการพฒันาคณาจารยค์ณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพครู พบว่า 
กลยุทธ์หลกัประการหน่ึงในการพฒันาคณาจารย  ์คือ การส่งเสริมและเอ้ืออาํนวยให้คณาจารย์
สามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ ให้สามารถใช้ศกัยภาพแห่งตนในการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กบังานวิจยั ตลอดจนสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้
ใหม่อยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัทศันะของ จรัส  สุวรรณเวลา (2545) ท่ีระบุว่า การวิจยัมีบทบาทได ้
4 ประการ คือ (1) การสร้างความรู้อนันาํไปสู่การตดัสินใจแกปั้ญหา และความสามารถในการ
แข่งขนั ซ่ึงเป็นทั้งการวิจยัและพฒันา การวิจยัประยุกต์ การวิจยัปฏิบติัการ และการวิจยัพ้ืนฐาน    
(2) การวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาสร้างคนใหแ้กปั้ญหาดว้ยขอ้มูลและเหตุผล มีวิจารณญาณและ
ปัญญา (3) การวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการย่อยความรู้ ทาํให้ติดตามความรู้ในโลกไดท้นั นาํมาใชไ้ด้
และลดความขดัแยง้ และ (4) การวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างพลงัอนัทาํใหบุ้คคลและชุมชน เกิด
ความเป็นอิสระและพ่ึงตนเองได ้ซ่ึงหันกลบัมาดูบทบาทของอุดมศึกษาท่ีตอ้งนาํบทบาททั้งส่ีของ
การวิจยัมาใชเ้ป็นหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั/สถาบนัท่ีจะทาํใหเ้ป็นเลิศ การปฏิรูปอุดมศึกษาไม่ใช่การ
ปรับโครงสร้างระดบัชาติ หรือระบบการควบคุมกาํกบัดูแล แต่หวัใจของการปฏิรูป ตอ้งเป็นการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมภายนอก และโลก
ปฏิบติั คณะแพทยศ์าสตร์จึงตอ้งมีโรงพยาบาลสาํหรับการศึกษาแพทยศ์าสตร์ คณะครุศาสตร์หรือ
ศึกษาศาสตร์กต็อ้งมีโรงเรียนสาธิตสาํหรับการฝึกปฏิบติั หากเป็นคณะอ่ืน ท่ีไม่มีงานปฏิบติัในโลก
จริงอยู่ด้วย หากเรียนแต่ในห้องเรียน และห้องทดลอง ก็จะสู้ออกไปทาํงานจริงไม่ได้ หลาย
มหาวิทยาลยั/สถาบนัจึงไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมจริง หรือก่ึงจริงข้ึน หรือส่งนิสิตนกัศึกษาไปฝึกงาน เป็น 
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interne ในกิจการภาครัฐและเอกชน การปฏิบติังานหรือฝึกงานก็ตอ้งใชก้ารวิจยัเป็นวิถีชีวิต กลืน
กระบวนการวิจยั และการทาํวิจยัเขา้ไปในงานต่างๆ และการใชว้ิจยัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ใน
การยอ่ยนาํความรู้ไปใช ้และในการสร้างพลงั 

5.5 ด้านผลกระทบ 
5.5.1  ความเป็นเลิศของนกักีฬาระดบัชาติและนานาชาติของนกักีฬาสถาบนัการพลศึกษา 

พบว่า ร้อยละของนกัศึกษาในศูนยกี์ฬาเพ่ือความเป็นเลิศ สถาบนัการพลศึกษา ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั
และไดรั้บเหรียญรางวลัจากการแข่งขนักีฬาระดบัชาติและนานาชาติ เท่ากบั 45.34 สอดคลอ้งกบั 
สถาบนัการพลศึกษา (2548ก) ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีส่วนหน่ึงในการผลิตนกักีฬาเพ่ือพฒันาใหไ้ปสู่ความ
เป็นเลิศทั้งในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเป็นนักกีฬา
อาชีพ สถาบนัการพลศึกษาไดส่้งเสริมสนบัสนุนในการเตรียมและผลิตนกักีฬาของสถาบนัอย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด สอดคลอ้งกบั สถาบนัการพลศึกษา (2553) โดยสภา
สถาบนั ไดใ้ห้สถาบนัการพลศึกษาเร่งให้มีการจดัการเรียนการสอนทางดา้นกีฬาท่ีมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ เพ่ือเตรียมตวันักกีฬาและผลกัดนัอย่างจริงจงั ซ่ึงจะทาํให้สถาบนัการพลศึกษากา้วหน้าเป็น
อนัดบัหน่ึงของอาเซียนในอนาคต เสนอให้มีการจดัอบรมฝึกสอนนกักีฬาอาชีพ ชนิดกีฬาเด่นของ
ประเทศ เช่น เซปักตะกร้อ หรือกีฬามวยไทย เพ่ือเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาในต่างประเทศ ให้มีการจดัตั้ง
สถาบนัผูฝึ้กสอนกีฬาท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือเป็นองคก์รหลกัในการดาํเนินการพฒันาผูฝึ้กสอนกีฬาแต่
ละชนิดไปสู่มาตรฐานในระดบันานาชาติในอนาคต และเสนอแนะให้มีแผนสนบัสนุนให้สถาบนั
การพลศึกษามีบทบาทในการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ สอดคลอ้ง
กบั สมพงษ ์ ชาตะวิถี (2553) ท่ีระบุว่า งานผลิตนกักีฬาอาชีพของสถานศึกษาสังกดัสถาบนัการพล
ศึกษาเป็นไปไดจ้ริงหรือ โดยรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและพฒันากีฬาเพื่อ
อาชีพซ่ึงต่อยอดจากศูนยพ์ฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ไดแ้ก่ (1) ภูมิหลงั กล่าวคือ สถาบนัการ      
พลศึกษามีการศึกษาชนิดกีฬาเดิมท่ีมีการเรียนการสอน และประสบความสาํเร็จในอดีต ตลอดจนมี
การศึกษาจุดอ่อนจุดแขง็ในดา้นต่างๆ (2) หลกัการกาํหนดความสามารถของนกักีฬา (elite sport) 
(3) ชนิดกีฬาท่ีเน้น ซ่ึงศูนยกี์ฬาเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัการพลศึกษา มีหน้าท่ีเตรียมและผลิต
นกักีฬาในระดบัอุดมศึกษา โดยรับนกัเรียนกีฬาเป็นเลิศจากโรงเรียนกีฬา ดาํเนินการบริหารจดัการ
อยา่งมีระบบ นาํหลกัวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาการการกีฬา (sport academy) มาใชใ้นการพฒันา
ดา้นกีฬาและนกักีฬาท่ีมีการคดัเลือกมาพฒันาตวันกักีฬาตามชนิดกีฬาและความจาํเป็น (4) หลกัการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศของวิทยาเขต  ไดแ้ก่ ความพร้อมดา้นผูฝึ้กสอน ดา้นสถานท่ี 
อุปกรณ์การซ้อม ดา้นสวสัดิการ ดา้นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทกัษะ และการแข่งขนั การ
ใชว้ิทยาศาสตร์การกีฬา หลกัจิตวิทยา การใชห้ลกัวิจยั การเตรียมดา้นโปรแกรมการฝึกซ้อม และ
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หลกัสูตรแผนการเรียนการสอนเป็นพิเศษสาํหรับนกักีฬา (5) เช่ือมโยงและประสานกบัสมาคมกีฬา 
การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์เพ่ือ
การวางแผนร่วมกนัในการพฒันากีฬา (6) การกาํหนดรายการแข่งขนัท่ีเป็นเป้าหมาย (7) บทบาท
หน้าท่ีของวิทยาเขต ได้แก่ จัดเตรียมนักกีฬาในศูนยกี์ฬาเพ่ือความเป็นเลิศให้สามารถผ่านการ
คดัเลือกให้เป็นตวัแทนสมาคมกีฬา ตวัแทนทีมชาติไทยให้ไดต้ามเป้าหมายชดัเจนเป็นรูปธรรม 
เตรียมแผนนกักีฬาเขา้คดัเลือกในรายการต่างๆ เตรียมผูฝึ้กสอนและแผนการฝึกซอ้ม บริหารจดัการ
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศตามท่ีกาํหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เตรียมงบประมาณสนบัสนุนให้
เพียงพอต่อการพฒันา จดัทาํแผนเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิดา้นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในระยะต่างๆ ไวอ้ยา่ง
ชดัเจน (8) การกาํหนดเป้าหมายท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยการขบัเคล่ือนแผนในดา้นต่างๆ มุ่งสู่ความสาํเร็จ
ไดต้ามความคาดหวงั และส่ือสารกบับุคลากรในหน่วยงานท่ีกาํกบัให้ดาํเนินการตามแผนและ
กิจกรรมต่างๆ อยา่งจริงจงั พร้อมใหค้าํมัน่ (commitment) ว่าจะร่วมมือร่วมใจในการพฒันานกักีฬา 
(9) การจดัระดบัทกัษะของนกักีฬา โดยอาศยัหลกัวิชาการ ซ่ึงแบ่งระดบัความสามารถและจดักลุ่ม
นกักีฬาและกาํหนดความรับผิดชอบขององคก์รกีฬา และให้ผูฝึ้กสอนสามารถนาํมาใช้ โดยเร่ิมท่ี
ระดบัความสามารถเร่ิมตน้ (ผูเ้ล่นใหม่) และพฒันาไปถึงระดบั 10 (ระดบัดีเลิศ) ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุด
ของนกักีฬาท่ีแสดงออก 

5.5.2  ความคิดเห็นของคณาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครอง ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของ
สถาบนัการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
(2) ดา้นการวิจยัและสร้างสรรคท์างวิชาการ (3) ดา้นการบริการวิชาการและการกีฬา  (4) ดา้นการ
ทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย  โดยรวมของคณาจารย ์นกัศึกษา 
และ ผูป้กครอง  เม่ือพิจารณาทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบั ดี แสดงใหเ้ห็นถึงการจดัการศึกษาอุดมศึกษา ของ
สถาบนัการพลศึกษา ดาํเนินการตามพนัธกิจหลกั นาํมาซ่ึงภาพลกัษณ์ในทิศทางบวกของสถาบนั 
สอดคลอ้งกบั รุ่งราวรรณ  เสนารักษ ์(2553) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสถาบนัการ
พลศึกษา พบว่า มีปัจจยัดา้นชุมชน ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นคณาจารย ์ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นหลกัสูตร ดา้น
อาคารสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึงปัจจยัแต่ละกลุ่มคือ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และนกัศึกษา 
สามารถพยากรณ์ภาพลกัษณ์ของสถาบนัการพลศึกษาในภาพรวมร้อยละ 72.90, 69.60 และ 52.10 
ตามลาํดบั นอกจากนั้น ยงัแสดงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในภาพบวกคือการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการ
สร้างสรรคแ์ละมีผลงาน ตามทศันะของ ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2546) ระบุว่า การเป็นอุดมศึกษาใหม่
จะตอ้งมีลกัษณะความคิดใหม่ (creative higher education) โดยมีลกัษณะกระบวนการสอนท่ีเป็น 
creative เป็นการผสมผสานของต่างประเทศและของไทย แต่ตอ้งมี creative ในระบบของเราไม่ใช่
เพียง learning society เช่ือเขาและตามเขาเกินไป เราตอ้งเปล่ียนเป็น creative society, creative 
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organization จึงจะเป็นคิดอะไรใหม่ๆ พฒันาอะไรใหม่ๆ ได ้นอกจากนั้นสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้ง
มี responsible higher education คือ ตอ้งเป็นอุดมศึกษาท่ีรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อชุมชน 
รับผิดชอบต่อประชาชนและรับผิดชอบต่อผูเ้รียนแต่ละคนอย่างจริงจงั ขณะเดียวกนัผูเ้รียนก็ตอ้งมี
ความรับผิดชอบ ส่ิงเหล่าน้ีมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาอุดมศึกษา เพ่ือท่ีจะไดอ้ยูใ่นสังคมไทยเรา
อยา่งมีความหมายและคุณค่าเป็นอุดมศึกษาท่ีมีศกัด์ิศรีในโลก เติบโตในกระแสของอุดมศึกษาโลก
ไดอ้ยา่งเท่าทนั และมีความกา้วหนา้บางส่วนบางระดบัใหแ้ก่สังคมโลก จึงจะเป็นอุดมศึกษาไทยท่ีมี
ความหมาย 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะตามประเดน็ ดงัน้ี 
3.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัไปใช ้ผูวิ้จยั 

เห็นวา่หน่วยงานหรือสถานศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีจะนาํแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวม
พลงัไปใชค้วรดาํเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1.1   การเตรียมการหรือเตรียมความพร้อม  
1) การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูว้ิจยัร่วมเป็นผูมี้ส่วน 

ไดส่้วนเสียตามหลกัการรวมพลงั โดยการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี เก่ียวกบั(1) ร่วมเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไปได ้ และ (2) ร่วมวิพากษร์ายงานเพ่ือตรวจสอบ ยนืยนัการประเมิน 

2) การเตรียมการความพร้อมดา้นคู่มือการประเมิน ประกอบดว้ย คาํช้ีแจงการ 
ประเมิน วตัถุประสงคก์ารประเมิน ประเดน็การประเมิน ตวับ่งช้ี เป้าหมาย  และเคร่ืองมือ/เทคนิควิธีท่ี
ใชใ้นการประเมิน นอกจากนั้นยงัตอ้งหาคุณภาพของเคร่ืองมือทุกชนิดตามขั้นตอนดว้ย 

3) การเตรียมการวางแผนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและ 
รายงานผล 

3.1.2 การดาํเนินการประเมิน มีขั้นตอนดงัน้ี 
1) นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างและพฒันาข้ึนไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลไปพร้อมๆ กนั โดย 

ดาํเนินการตามกรอบของคู่มือ ซ่ึงเคร่ืองมือแต่ละชนิดมีความเป็นอิสระต่อกนั สามารถท่ีจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามรูปแบบของการไดม้าซ่ึงขอ้มูลของแต่ละชนิดได ้

2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล เพ่ือเตรียมจะนาํไปวิเคราะห์ต่อไป 
3.1.3 การวิพากษก์ารประเมิน ตรวจสอบยนืยนั และสรุปผล มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมมาวิเคราะห์ และจดัหมวดหมู่โดยยดึตาม
ประเดน็การประเมินในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต 
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และดา้นผลกระทบ 
2) จดัทาํสรุปร่างของรายงานการวิจยั  
3) จดัสนทนากลุ่ม โดยมีผูร่้วมสนทนาเป็นผูว้ิจยัร่วมซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ตามหลกัการรวมพลงัเพ่ือการวิพากษผ์ลการประเมินรวมทั้งยนืยนัตรวจสอบผลดงักล่าว 
4) นาํผลการวิพากษม์าสรุป และทาํการปรับปรุงร่างรายงานการวิจยัใหมี้ความ 

สมบูรณ์มากข้ึน 
3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการประเมินไปใช ้ของผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจและ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในระดบัสถาบนัการพลศึกษา และระดบัวิทยาเขต ดงัน้ี 
3.2.1 ระดบัสถาบนัการพลศึกษา 

1) เน่ืองจากกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะแวดลอ้มภายนอก  
ไดแ้ก่ การศึกษากบัประชาคมอาเซียน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ นโยบายการ
เร่ิมตน้เงินเดือนระดบัปริญญาตรี 15,000 บาท การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ความตอ้งการ
เรียนดา้นศึกษาศาสตร์ของนกัเรียน และสําหรับสภาวะแวดลอ้มภายใน เก่ียวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
พระราชบญัญติัการพลศึกษา พ.ศ. 2548 การปรับปรุงหลกัสูตรหรือการพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสังคม ดงันั้น สถาบนัการพลศึกษาควรมีการทบทวน เปล่ียนแปลง ปรัชญา 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน ท่ีสอดรับกบัสภาวะแวดลอ้มดงักล่าวและ
สนองต่อการพฒันาสงัคมดา้นการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

2) ดา้นปริมาณนกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษาควรหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
ร่วมกนัทุกฝ่ายของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูป้กครอง สังคมชุมชน โรงเรียนสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมธัยมศึกษา โรงเรียนกีฬา  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ประชาสัมพนัธ์ทั้งในระดบัภูมิภาค
และส่วนกลาง แนวทางแกปั้ญหาต่างๆจะตอ้งควบคู่ไปกบัการเน้นการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกอย่าง
ต่อเน่ือง  

3) ดา้นหลกัสูตร สถาบนัการพลศึกษาควรเร่งในการปรับปรุงหลกัสูตรเพ่ือความ 
สอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต รวมทั้งสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีกาํหนดใหมี้การดาํเนินการในปี 2555 

4) การวิจยัและพฒันา แมจ้ะมีระบบโครงสร้างบริหารงานวิจยั การสนบัสนุน 
งบประมาณเพ่ือการวิจยั และมีผลงานวิจยัเพ่ิมข้ึน แต่ควรมีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวิจยัท่ีเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ และยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาของ
สถาบนัการพลศึกษา ซ่ึงเป็นวิจยัในลกัษณะเฉพาะทางทั้งดา้นการพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ พลศึกษาเชิงพานิชย ์เป็นตน้ โดยมีการลาํดบัความสาํคญั ความจาํเป็น ในการท่ี
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จะคดัเลือก กลัน่กรอง หวัขอ้วิจยัท่ีนาํเสนอขอทุนเพื่อการวิจยั นอกจากนั้น ควรสนบัสนุนการวิจยัท่ี
สร้างทีมงานวิจยัซ่ึงเป็นนกัวิจยัรุ่นใหม่เพ่ิมมากข้ึน อยา่งไรกต็ามผลงานวิจยัท่ีเกิดข้ึนควรสนบัสนุน
ใหไ้ดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

5) ดา้นการบริการวิชาการ การบริการชุมชนและการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย ถือเป็นจุดเด่นของสถาบนัการพลศึกษาท่ีสามารถดาํเนินการไดใ้น
ระดบัดีมากและต่อเน่ือง ถือว่าเป็นหน่วยงานดา้นการศึกษาหน่วยงานหน่ึงท่ีส่งเสริมสนบัสนุนและ
ให้ความสําคญักบัความเป็นมรดกของชาติทางวฒันธรรมด้วย อย่างไรก็ตาม  การนาํส่ิงท่ีเป็น
การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทยเขา้ร้ือฟ้ืนสู่ชุมชนนั้น ควรสร้างแนวร่วมในการให้ความร่วมมือ
เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายอย่างแทจ้ริง เช่น การขอความร่วมมือผ่านทางองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรรมการชุมชน หรือกรรมการหมู่บา้น เป็นตน้ 

6) ดา้นการพฒันาความเป็นเลิศดา้นกีฬา เป็นศูนยท่ี์ดาํเนินการพฒันานกักีฬา 
ควบคู่ไปกบัการพฒันานกัศึกษา กล่าวคือ พฒันานกักีฬาท่ีเป็นนกัศึกษาจากพ้ืนฐาน สู่ความเป็นเลิศ 
และการเขา้สู่กีฬาอาชีพ ดงันั้น ศูนยค์วรมีระบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม มีความเป็น
มืออาชีพในทุกขั้นตอนกระบวนการ 

7) ดา้นผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในการจดัการศึกษาของสถาบนัการ    
พลศึกษา โดยสถาบนัควรจะจดัทาํประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ของสถาบนั การยอมรับและความมี
ช่ือเสียงของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีประสบความสาํเร็จดา้นการพลศึกษา หรือดา้นอ่ืนๆ ความเป็น
สถาบนัเฉพาะทางและรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นควรจดัระบบโครงสร้างการบริหารงานท่ี
ชดัเจนในระดบัวิทยาเขต เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนของบุคลากร รวมทั้งการสร้างค่านิยมและ
วฒันธรรมองคก์ารในการจะกา้วสู่ความเป็นอุดมศึกษากบับุคลากรและนกัศึกษา 

3.2.2 ระดบัวิทยาเขต 
1) การจดัการเรียนการสอน ควรส่งเสริมสนบัสนุนใหค้วามรู้ดา้นการฝึกอบรม 

ใหค้ณาจารยไ์ดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ปรับปรุงวิธีการวดัและประเมินผล
ผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการจดัการเรียนรู้และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา (มคอ.3) 

2) ดา้นประสิทธิภาพการผลิตบณัฑิต ควรมีการติดตามนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย  
โดยผ่านระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา พร้อมทั้งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเร่ืองของการเรียนของนกัศึกษาใน
รายท่ีไม่ทนัเพ่ือน เช่น ให้มีการเปิดสอนในภาคฤดูร้อนสาํหรับผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบัรายวิชาท่ีไม่ผ่าน
หรือตกคา้ง เพ่ือจะไดส้ําเร็จการศึกษาให้พร้อมกนัในรุ่น แต่ตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพของนกัศึกษาดว้ย 
นอกจากนั้น คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคน์ั้นคณาจารยทุ์กคนควรสอดแทรกในกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
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รวมทั้ งสนับสนุนให้มีการพฒันากิจกรรมนักศึกษา โดยท่ีนักศึกษาเป็นผูคิ้ด และปฏิบติั ผ่านทาง
องคก์ารนกัศึกษา และชมรมนกัศึกษา 

3.3 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
3.3.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันาการจดัการศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิง 

ระบบและรวมพลงั ซ่ึงไม่เฉพาะอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษาเท่านั้น อาจจะเป็น โรงเรียนใน
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ต้องมีการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือและปรับเปล่ียนเกณฑ์ให้มีความ
สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนมากข้ึน อยา่งไรก็ตามการประเมินตามแนวทางการประเมินเชิง
ระบบและรวมพลงัมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศใหก้บัผูมี้อาํนาจการตดัสินใจในการตดัสินใจ
ต่อการพฒันาปรับปรุงการจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3.3.2 สามารถท่ีจะพฒันาต่อยอดการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัในการวิจยักบั 
รูปแบบอ่ืน เช่น การวิจยัและพฒันา การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที ่39  ผูส้มัภาษณ์ ผูใ้หส้มัภาษณ์ เวลา และสถานท่ีสมัภาษณ์ในการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 

ผู้สัมภาษณ์ ผู้ถูกสัมภาษณ์ วนัที/่เวลา สถานที่ 
ผูว้ิจยั อธิการบดี สถาบนัการพลศึกษา 

(นายสมพงษ ์ ชาตะวิถี) 
27  กรกฎาคม 2554  
เวลา 08.00-09.20 น. 

หอ้งประชุมผูบ้ริหาร 
สาํนกังานอธิการบดี 
สถาบนัการพลศึกษา 

 
ตารางที ่40  สถานภาพทัว่ไปของผูบ้ริหารระดบัวิทยาเขตจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
   ชนิดปลายเปิด 
 

สถานภาพ จํานวน (n = 8) ร้อยละ ตาํแหน่งทางบริหาร 
1.   เพศ 

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

 
8 
- 

 
100 

- 

รองอธิการบดีสถาบนั
การพลศึกษาประจาํ
วิทยาเขต 
1.  เชียงใหม่ 
2.  สุโขทยั 
3.  อ่างทอง 
4.  กรุงเทพ 
5.  ชยัภูมิ 
6.  มหาสารคาม 
7.  ชุมพร 
8.  กระบ่ี 

2.  ตาํแหน่งทางวิชาการ/
ตาํแหน่งของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.1  รองศาสตราจารย ์
2.2  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
2.3  อาจารย ์
2.4  ครู คศ.4 
2.5  ครู คศ.3 
2.6 อ่ืนๆ(ขา้ราชการบาํนาญ) 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
3 
5 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

37.5 
62.5 

3. ประสบการณ์ดา้นการ
บริหารในสถาบนั 
การพลศึกษา 
3.1  1 – 4 ปี 
3.2  มากกว่า 4 ปี 

 
 
 
2 
6 

 
 
 

25 
75 
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ตารางที ่41  สถานภาพทัว่ไปของคณาจารย ์จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมาตรประมาณค่า  
 

สถานภาพ จาํนวน (n = 172) ร้อยละ 
1.   เพศ 

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

 
112 
60 

 
65.1 
34.9 

2.  ตาํแหน่งทางวิชาการ/ตาํแหน่งของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2.1  รองศาสตราจารย ์
2.2  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
2.3  อาจารย ์
2.4  ครู คศ. 4 
2.5 ครู คศ. 3 
2.6 ครู คศ. 2 
2.7 ครู คศ. 1 

 
 
- 
4 
85 
5 
32 
36 
- 

 
 
- 

2.32 
49.41 
2.91 

18.60 
20.93 

- 
3. ประสบการณ์ดา้นการสอนในสถาบนั (ตั้งแต่เป็น

วิทยาลยัพลศึกษาจนถึงสถาบนัการพลศึกษา) 
3.1     1 – 5 ปี 
3.2     6 – 10 ปี 
3.3    11 – 15 ปี 
3.4    16 – 20 ปี 
3.5    มากกว่า 20 ปี 

 
 

2 
34 

129 
7 
- 

 
 

1.2 
19.8 
75.0 
4.1 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 427

ตารางที ่42  สถานภาพทัว่ไปของนกัศึกษาจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมาตรประมาณค่า  
 

สถานภาพ จาํนวน (n = 212) ร้อยละ 
1.   เพศ 

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

 
151 
61 

 
71.2 
28.8 

2.  วิทยาเขต 
2.1  เชียงใหม่ 
2.2  สุโขทยั 
2.3  ชยัภูมิ 
2.4  มหาสารคาม 
2.5  กรุงเทพ 
2.6  อ่างทอง 
2.7  ชุมพร 
2.8  กระบ่ี 

 
30 
30 
30 
30 
24 
26 
21 
21 

 
14.2 
14.2 
14.2 
14.2 
11.3 
12.3 
9.9 
9.9 
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ตารางที ่43  สถานภาพทัว่ไปของผูป้กครอง จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมาตรประมาณค่า 
 

สถานภาพ จาํนวน (n = 154) ร้อยละ 
1.   เพศ 

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

 
92 
62 

 
59.7 
40.3 

2.  อาชีพ 
2.1  รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
2.2  ทาํงานในเอกชน 
2.3  เกษตรกรรม 
2.4  ประกอบอาชีพส่วนตวั 

 
20 
75 
47 
12 

 
13.0 
48.7 
30.5 
7.8 

3.  เป็นผูป้กครองของนักศึกษาสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขต 
3.1  เชียงใหม่ 
3.2  สุโขทยั 
3.3  ชยัภูมิ 
3.4  มหาสารคาม 
3.5  กรุงเทพ 
3.6  อ่างทอง 
3.7  ชุมพร 
3.8  กระบ่ี 

 
 

18 
20 
25 
21 
19 
19 
17 
15 

 
 

11.7 
13.0 
16.2 
13.6 
12.3 
12.3 
11.0 
9.7 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือ ทีใ่ช้ในการวจัิย 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึประกอบการวจัิย  
เร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา ระดบัอุดมศึกษา  

ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (2549-2553) 
(การประเมินด้านบริบท) 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ................................................................................................................................ 
ผู้สัมภาษณ์ ............................................................ วนั เวลา สัมภาษณ์ ............................................. 
สถานทีสั่มภาษณ์ ............................................................................................................................... 
 

ขั้นนํา 
1. ผูส้มัภาษณ์แนะนาํตนเอง 
2. แจง้วตัถุประสงคใ์นการสมัภาษณ์ ขออนุญาตเร่ิมการสมัภาษณ์และบนัทึกเทป โดยขอใหผู้ ้

ถูกสมัภาษณ์แสดงความคิดเห็นและขอ้เทจ็จริงอยา่งอิสระ เพ่ือประโยชนต่์อการไดข้อ้มูลประกอบ 
การประเมินการจดัการศึกษาสถาบนัการพลศึกษา ระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางการประเมินเชิงระบบ
และรวมพลงั 
ขั้นสัมภาษณ์ 

ผูส้มัภาษณ์ใชค้าํถามท่ีกาํหนดไวเ้ป็นประเดน็สัมภาษณ์ ดงัน้ี 
1. ท่านคิดวา่ หลกัการ แนวคิด เป้าหมาย นโยบาย รวมทั้งช่ือของสถาบนัการพลศึกษา ได ้

สอดคลอ้งและสะทอ้นถึงการเป็นอดุมศึกษาท่ีสนองความตอ้งการของสังคมเพียงใด (ดา้นบริบท) 
2. การจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาท่ีผา่นมา ท่านคิดวา่ยงัเป็นท่ีตอ้งการหรือเป็น 

ทางเลือกใหก้บัสงัคมหรือไม่ อยา่งไร อะไรเป็นตวับ่งช้ีนั้น (ดา้นบริบท) 
3. การพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของสถาบนัท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไรบา้ง 

(ดา้นปัจจยันาํเขา้) 
4. ในยทุธศาสตร์ของสถาบนั มีการนาํหลกัการธรรมาภิบาลมาขบัเคล่ือนการบริหาร ท่านคิด 

วา่อยา่งไร หรือเป็นเพียงการนาํมาเขียนไวเ้พ่ือให้ดูดี ทนัสมยั ซ่ึงในทางปฏิบติับางคร้ังดูเหมือนจะไม่
ค่อยยดึนาํหลกัการเหล่าน้ีมาใช ้(ดา้นปัจจยันาํเขา้) 

5. ท่ีผา่นมา ปัญหาหรือความยุง่ยากอยา่งไร ในระดบันโยบายท่ีจะนาํเอากลไกการประกนั 
คุณภาพการศึกษามาขบัเคล่ือนในการบริหารองคก์าร ท่านไดรั้บรู้ถึงระดบัปฏิบติัถึงปัญหาหรือความ
ยุง่ยากท่ีเกิดข้ึนกบัการดาํเนินการดา้นประกนัคุณภาพอยา่งไรบา้ง (ดา้นปัจจยันาํเขา้) 

6. หลกัสูตรท่ีเป็นอยู ่ไม่ว่าจะเป็นการผลิตครูดา้นพลศึกษา 5 ปี หลกัสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา  
และสุขภาพ หลกัสูตรส่ือสารการกีฬา หลกัสูตรนนัทนาการเชิงพานิชยแ์ละการท่องเท่ียว มี                                          
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ความสามารถในการแข่งขนักบัสถาบนัอ่ืนไดไ้หม ควรปรับปรุงหลกัสูตรหรือจะเปิดหลกัสูตรใด
สนองความตอ้งการของสังคมได ้(ดา้นปัจจยันาํเขา้) 

7. ภารกิจหลกัอุดมศึกษาอยา่งหน่ึงคือการวิจยั ท่านคิดวา่ ท่ีผา่นมาไดส้ร้างความตระหนกัและ 
ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีเพียงใด คณาจารยไ์ดส้ร้างผลงานวิจยัใหเ้กิดข้ึน สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ
สถาบนัมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ และเผยแพร่อยา่งไรบา้ง (ดา้นกระบวนการ) 

8. การบริการวิชาการและการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย มี 
การดาํเนินการท่ีแตกต่างการเป็นวิทยาลยัพลศึกษาหรือไม่ ควรจะมีจุดเนน้อยา่งไร  
(ดา้นกระบวนการ) 

9. การพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศมีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร ท่ีผา่นมาไดผ้ลผลิตของนกักีฬาท่ี 
สร้างช่ือเสียงนั้นไดเ้กิดจากกระบวนการของการพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศมากนอ้ยเพียงใด 

10. ยงัคงเป็นปัญหาหรือไม่กบัปริมาณนกัศึกษาท่ีมีอยู ่หรือมีแนวทางการประชาสัมพนัธ์  
อยา่งไร เพราะหลายวิทยาเขตมีปัญหากบัปริมาณนกัศึกษาท่ียงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีประกาศรับ
ในแต่ละปีการศึกษา (ดา้นกระบวนการ) 

11. การผลกัดนัและสนบัสนุนบุคลากร โดยเฉพาะอาจารยใ์หมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพ ไม่วา่จะ 
เป็น ผศ. รศ. หรือ ศ. ท่ีผา่นมามีการดาํเนินการอยา่งไรมีความล่าชา้หรือไม่ซ่ึงทาํใหบุ้คลากรขาด
โอกาสท่ีควรจะไดรั้บหรือไม่ อยา่งไร (ดา้นกระบวนการ) 

12. การมองอตัลกัษณ์ของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา ควรมีลกัษณะอยา่งไร และท่ีผา่นมา 
หรือในปัจจุบนัเป็นอยา่งท่ีตอ้งการหรือไม่ (ดา้นผลผลิต) 

13. ท่านมองเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษาท่ีผา่นมาทั้ง 
ในแง่บวกและลบอยา่งไรบา้ง (ดา้นผลกระทบ) 

14. ในฐานะท่านเป็นผูมี้ส่วนผลกัดนัใหมี้สถาบนัการพลศึกษา/ผูบ้ริหาร/กรรมการสภาสถาบนั 
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่านพึงพอใจในส่วนใดของสถาบนัและกา้วต่อไปสถาบนัควรจะมีแนวโนม้ทิศทางเป็น
อยา่งไร เพ่ือใหส้ถาบนักา้วเขา้มาเป็นท่ียอมรับของสงัคมไทยและระดบัสากลต่อไป  
(ดา้นผลผลิต) 
ขั้นสรุปผลการสัมภาษณ์ 

1. ผูส้มัภาษณ์แสดงความรู้สึกซาบซ้ึง ขอบคุณท่ีผูถู้กสมัภาษณ์ใหข้อ้มูล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 
การประเมินการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา 

2. ผูส้มัภาษณ์สรุปผลการสมัภาษณ์ และสอบถามผูถ้กูสมัภาษณ์วา่ถูกตอ้งตามท่ีใหส้มัภาษณ์ 
หรือไม่ หรือมีอะไรเพ่ิมเติมบา้ง 

3. กล่าวขอบคุณ ปิดการสมัภาษณ์ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา  

ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั 
(ประกอบการประเมินด้านบริบท สําหรับผู้บริหารประจําวทิยาเขต) 

 
คาํช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระกอบการประเมินการจดัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ในดา้นบริบท 
(context) โดยผูบ้ริหารประจาํวิทยาเขต มีจาํนวน 7 แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยในตอนท่ี 1 เก่ียวกบั
สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และตอนท่ี 2 เก่ียวกบัการวิเคราะห์ในส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ซ่ึงมี
แนวทางการตอบแบบสอบถามดงัน้ี 

1. โปรดพิจารณาและวิเคราะห์ของส่ิงท่ีมุ่งประเมินจากกรอบ ปรัชญา แนวคิด วิสยัทศัน ์ 
พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบายระดบัสถาบนั และยทุธศาสตร์ของการจดัการศึกษา สถาบนัการพลศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา แลว้ตอบคาํถามในทศันะของท่านจากขอ้คาํถามในแต่ละขอ้ ซ่ึงเป็นในลกัษณะ
ปลายเปิด 

2. ขอ้คาํถามมีทั้งหมด 6 ขอ้ ซ่ึงคาํตอบของท่านจะเป็นประโยชนช่์วยในการสะทอ้นการจดั 
การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ของสถาบนัการพลศึกษา นาํไปสู่การปรับปรุงการจดั
การศึกษาอุดมศึกษาในอนาคตใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

                   ขอบคุณอยา่งสูง 
       ดุสิต  วิพรรณะ 
     นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ขอนแก่น 

 
ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (    ) ทีต่รงกบั
ตวัท่าน 

1.   เพศ  (    ) ชาย (    ) หญิง 
2.   ตาํแหน่งทางวิชาการ/ตาํแหน่งของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(    ) รองศาสตราจารย ์  (    )  ครู อนัดบั คศ.4 
(    ) ผูช่้วยศาสตราจารย ์  (    )  ครู อนัดบั คศ.3 
(    ) อาจารย ์ (    ) อ่ืนๆ ..................... 
ประจาํวิทยาเขต ......................................... 
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3.   ประสบการณ์ดา้นการบริหารในสถาบนัการพลศึกษา 
(    ) 1 – 4 ปี     
(    ) มากกว่า 4 ปี    

ตอนที ่2 สรุปกรอบในส่ิงทีมุ่่งประเมนิ ประกอบด้วย ปรัชญา แนวคดิ วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย 
นโยบายระดบัสถาบัน และยุทธศาสตร์ของการจัดการศึกษา สถาบันการพลศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
 

ภารกจิตามที่พระราชบัญญัตสิถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ในมาตรา 7  คอื  
 ทาํหนา้ท่ีผลิตและพฒันาบุคลากรทางพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์
สุขภาพ นนัทนาการ และบุคลากรในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการศึกษา 
ตอบสนอง และแกปั้ญหาตามนโยบายแห่งรัฐ 
 

ปรัชญา แนวคดิการจดัการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา ได้แก่  
 “บ่อเกิดแห่งปัญญา คือ การพลศึกษาและกีฬาท่ีกวา้งไกล (Wisdom though Global Physical 
Education and Sports)” ซ่ึงอธิบายแยกเป็นประเดน็ ไดแ้ก่ (1) ปัญญาและความสร้างสรรค ์(2) 
ความสามารถในการปฏิบติั และ (3) มีจริยธรรม 
ปรัชญาสถาบันการพลศึกษา 
 พลศึกษาและกีฬา พฒันาคน พฒันาชาติ 

วสัิยทศัน์  

 เป็นสถาบนัชั้นนาํท่ีผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศ 
ระดบัมาตรฐานสากลอยา่งย ัง่ยนื 
พนัธกจิ 

 (1)  การจัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 (2)  ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ และการวิจยัเชิงบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสงัคม 

 (3)  ให้บริการทางวิชาการท่ีหลากหลายกบัชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ทอ้งถ่ิน 
และถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่สงัคม 

 (4)  ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา 
และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 

 (5)  ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 (6)  ทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย 
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เป้าหมาย 
เพ่ือใหบ้รรลุตามพนัธกิจของสถาบนัการพลศึกษา จึงไดก้าํหนดเป้าหมาย ดงัน้ี 
(1)  เพ่ือผลิตบณัฑิตและพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์พร้อมดว้ยความรู้ มีความคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และสร้างสรรคค์วามรู้ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  เพ่ือศึกษา คน้ควา้ วิจยั เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ โดยเนน้การเช่ือมโยงศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

และสากลประยกุตสู่์การพฒันา 
(3)  เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการปรับปรุง พฒันาเทคโนโลย ี

และถ่ายทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญา 
(4)  เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
(5)  เพ่ืออนุรักษ ์พฒันาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การละเล่นพ้ืนบา้นและ 

กีฬาไทย ปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
(6)  เพ่ือสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการงานวจิยัการกีฬา และการทะนุบาํรุง 

ศิลปวฒันธรรมกบันานาชาติ 
(7)  เพ่ือพฒันาระบบการบริหารราชจดัการใหมี้คุณภาพ มีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

นโยบายการพฒันาสถาบันการพลศึกษา  
เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และจุดหมาย จึงกาํหนดนโยบายในการ

พฒันาสถาบนัการพลศึกษา ดงัน้ี 
(1)  มุ่งเนน้การพฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ความสะดวก คล่องตวัและสร้าง

วฒันธรรมการทาํงานท่ีส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในระบบท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
ของงาน 

(2)  มุ่งเนน้การพฒันารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
การเรียนรู้ ให้นักเรียน นักศึกษามีทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
จดัการศึกษาท่ีมีหลกัสูตรหลากหลาย มีโครงการการเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา โดยการมุ่งเนน้
ให้นกัเรียน นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็น และไดรั้บการพฒันา
คุณลักษณะท่ีจําเป็นโดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและทักษะพ้ืนฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

(3)  มุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ โดยการสร้างความเขม้แขง็ทั้งในดา้นวิชาการ 
คุณธรรม สุขภาพกายและจิต เพ่ือใหส้ามารถรับภารกิจและหนา้ท่ีท่ีเปล่ียนแปลงสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัพลศึกษาและกีฬา โดยการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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(4)  มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณงานวิจยัของคณาจารย ์โดยเป็นกระบวนการ 
วิจยัแบบมีส่วนร่วม งานการวิจยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทางการวิจยัและการนาํไปใชป้ระโยชน์ ทั้ง
การวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน การวิจยัสถาบนั และการวิจยัเพือ่
พฒันาการกีฬา ตลอดจนการวิจยัเพือ่พฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัการพฒันาดา้นต่างๆ 

   (5)  มุ่งเนน้และสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพือ่พฒันาจิตพิสยั คุณธรรม จริยธรรม ศกัยภาพ  
พลานามยั ความเป็นประชาธิปไตย สร้างจิตสาํนึก ความรักความผกูพนัในสถาบนัการพลศึกษา และ
ตระหนกัในภาระหนา้ท่ีท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการพฒันาสถาบนั ทอ้งถ่ิน สามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

(6)  มุ่งเนน้การพฒันาแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสามารถรองรับภารกิจของ 
สถาบนัการพลศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

(7)  มุ่งเนน้การพฒันารูปแบบการใหบ้ริการวิชาการท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาและความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบับทบาทของสถาบนัการพลศึกษา เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่
ทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม 

(8)  มุ่งมัน่ส่งเสริมการศึกษา วิจยั เพ่ือการทาํนุบาํรุงและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย โดยการบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน และการพฒันา
นกัเรียน นกัศึกษาเพ่ือใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งจริงจงั 

(9)  มุ่งส่งเสริมและพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยการส่งเสริมนกักีฬาท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตวันกักีฬาและประเทศชาติ 

(10)  มุ่งส่งเสริมการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา ตลอดจนการสมัมนา 
ปรับปรุงและการถ่ายทอดเทคโนโลยไีปสู่การนาํไปใชใ้นวิชาชีพและพฒันาไปสู่เชิงพานิชย ์
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 

(1)  การจดัการศึกษา 
(2)  การบริหารจดัการ 
(3)  การพฒันาบุคลากร 
(4)  การพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
(5)  การวิจยัและพฒันา 
(6)  การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(7)  การบริการวิชาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
(8)  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
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 จากข้อสรุปในส่ิงทีมุ่่งประเมนิ ประกอบด้วย ปรัชญา แนวคดิ วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย 
นโยบายระดบัสถาบัน และยุทธศาสตร์ของการจดัการศึกษา สถาบันการพลศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
โปรดพจิารณาวเิคราะห์เพือ่ตอบข้อคาํถามในช่องว่างที่กาํหนด   ต่อไปนี ้

1. ความสอดคลอ้งของปรัชญา แนวคิด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบายระดบัสถาบนั และ
ยทุธศาสตร์ของการจดัการศึกษา สถาบนัการพลศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปรัชญา แนวคิด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบายระดบัสถาบนั 

และยทุธศาสตร์ของการจดัการศึกษา สถาบนัการพลศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
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3. ความสาํคญัของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา 
กบัความตอ้งการของประเทศ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

4. การเป็นทางเลือกเฉพาะทางในการจดัการศึกษาดา้นการพลศึกษา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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5. ความเหมาะสมของเป้าหมายการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา 
(1) เป้าหมายมีความชดัเจน 
(2) เป้าหมายมีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
(3) เป้าหมายมีความตอบสนองต่อนกัศึกษาและสงัคม 
(4) การจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีกาํหนด 
(5) เป้าหมายสอดคลอ้งกบัช่ือของสถาบนั 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

6. สภาพการจดัการศึกษาในปัจจุบนั และแนวโนม้ ทิศทางการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใน
อนาคต 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบตรวจสอบรายการเพือ่การวิจัย 
เร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา  

ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั (สําหรับงานประกนัคุณภาพ) 
 

คาํช้ีแจง   
1. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระกอบการประเมินการจดั 

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ซ่ึงมี
การประเมินในดา้นบริบท (context: C) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (input: I) ดา้นกระบวนการ 
(process: P) ดา้นผลผลิต (product: P) และ ดา้นผลกระทบ (impact: I)โดยผูท่ี้รับผิดชอบหรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายการประกนัคุณภาพภายในของวิทยาเขตท่ีท่านปฏิบติัหนา้ท่ี  

2. การวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดทั้งหมด 19 ตวับ่งช้ี สาํหรับการตรวจสอบรายการน้ีมีทั้งหมด 12   
ตวับ่งช้ี  มีจาํนวน 9 หนา้ 

3. การตรวจสอบรายการจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตวับ่งช้ีท่ีมีขอ้มูลพ้ืนฐานโดยฝ่ายงานท่ี 
เก่ียวขอ้งไดจ้ดัทาํไวเ้ป็นสถิติเดิมหรือมีเอกสารหลกัฐาน ร่องรอยท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ ดงันั้น การเกบ็
รวบรวมขอ้มูล จึงเป็นขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นลกัษณะทุติยภูมิ  

4. การตรวจสอบรายการ โดยการทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัส่ิงท่ีมีการ 
ตรวจสอบ และสามารถทาํเคร่ืองหมาย มากกว่า 1 ช่องได ้พร้อมทั้งโปรดระบุเอกสารอา้งอิงใน
ส่วนทา้ยของการตรวจสอบรายการ และหากไม่มีรายการใดตามท่ีระบุกไ็ม่ตอ้งทาํเคร่ืองหมายใดๆ 

5. ขอ้คาํตอบท่ีเกิดจากการตรวจสอบรายการของท่านเป็นขอ้มูลบางส่วนของการวิจยัคร้ังน้ี  
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ช่วยในการสะทอ้นการจดัการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ของสถาบนั             
การพลศึกษา นาํไปสู่การปรับปรุงการจดัการศึกษาอุดมศึกษาในอนาคตใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

6. กรุณาลงช่ือการตรวจสอบรายการของท่านเพ่ือยนืยนัความเท่ียงตรง (validity) ของขอ้มูล 
การวิจยั 

    ลงช่ือ ..............................................ผูต้รวจสอบรายการ 
    ตาํแหน่ง ........................................ 
   สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต..................วนัท่ี ......../........./........ 
         ขอบคุณอย่างสูงทีใ่ห้ความร่วมมอื 
         ดุสิต  วพิรรณะ 
                     นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ม.ขอนแก่น 
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การประเมินด้านบริบท 
ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : ปรัชญา วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน 
ตวับ่งช้ีที ่1 กระบวนการพฒันาแผน 

รายการทีต่รวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
  มีแผนยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายสภาสถาบนัการพลศึกษา โดยมี
ส่วนร่วมของ 
บุคลากรในสถาบนั ไดรั้บความเห็นชอบ
จากสภาสถาบนั โดยมีแผนท่ีเช่ือมโยงกบั 
ปรัชญา หรือปณิธานและพระราชบญัญติั
ของสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้
ของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และ
แผนพฒันาการศึกษาอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ. 2551 -2554)  

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 มีการถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ระดบั
สถาบนัสู่หน่วยงานภายใน และวิทยาเขต 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
…………………………………………………….. 

 มีกระบวนการแปลงแผนยทุธศาสตร์
เป็นแผนปฏิบติัการประจาํปี ครบ 4 พนัธกิจ 
คือ ดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬา
ไทย 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
…………………………………………………….. 

 มีตวับ่งช้ีของแผนยทุธศาสตร์ 
แผนปฏิบติัการประจาํปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงาน 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
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รายการท่ีตรวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจาํปี ครบ 4 พนัธกิจ 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 มีการประเมิน กาํกบัและติดตามการ
ดาํเนินงานและรายงานผลต่อผูบ้ริหารและ
สภาสถาบนัเพ่ือพิจารณา พร้อมนาํผลการ
พิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะมา
ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์และแผนประจาํปี 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
…………………………………………………….. 

 

การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า 
ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน : คณาจารย์ 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 การพฒันาอาจารย์ด้านศักยภาพวชิาการ คุณวุฒิ การสร้างแรงจูงใจและสวสัดกิาร 

รายการท่ีตรวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีโครงการดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนให้
คณาจารยไ์ดศึ้กษาต่อ ฝึกอบรม สมัมนา ดู
งานเพ่ือพฒันาคณาจารยท์ั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการสนบัสนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งการศึกษาต่อท่ี
ใชเ้วลาบางส่วนของราชการ ตามความ
ตอ้งการของภาควิชา/สาขาวชิา 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการสนบัสนุนใหอ้าจารยท่ี์สาํเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาเอกสามารถไป
ทาํการวิจยั (Postdoctoral Degree) โดยความ
ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการจดัหาทุนการศึกษาใหอ้าจารยไ์ด้
ไปศึกษาต่อเพ่ือเพ่ือคุณวฒิุใหสู้งข้ึน 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
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รายการทีต่รวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีระบบการสร้างขวญั กาํลงัใจใหแ้ก่
คณาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 
ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : แผนงานและงบประมาณ 
ตวับ่งช้ีที ่5 การจดัทําแผนงานและงบประมาณ 

รายการทีต่รวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีรูปแบบและกระบวนการมีจดัทาํ
แผนพฒันาสถาบนัระยะยาวและประจาํปี ท่ี
สะทอ้นถึงการเป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้กลยทุธ์ท่ี
ใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ และการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการพฒันาระบบการจดัทาํงบประมาณ
ใหส้อดคลอ้งกบัระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้งาน 
ตามยทุธศาสตร์ 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศ
และงานวิจยัเพ่ือบริหารจดัการสาํหรับใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการวางแผนกลยทุธ์โดยภาพรวมของ
สถาบนั 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีท่ี
เนน้การเปล่ียนแปลงต่อการบริหารจดั
การศึกษาของ 
สถาบนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการวางระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานและจดัทาํรายงานผลการ
ประเมินผลงานของ 
สถาบนั 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
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ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน : การบริหารจดัการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 เสริมสร้างและพฒันากระบวนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

รายการทีต่รวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 ใชก้ระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์  ซ่ึง
ประกอบดว้ยการวางแผน  การจดัองคก์าร  
การนาํ  และการควบคุม  การบริหารแบบมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิ  และการบริหารแบบมีส่วนรวม
เป็นแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือ
ประโยชนสู์งสุดของสถาบนัการพลศึกษา 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 พฒันาภาวะผูน้าํผูบ้ริหารเพื่อประโยชน์
ในการวางแผนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของ
สถาบนั 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 จดัระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั  
เอ้ือต่อการเป็นสถาบนัอุดมศึกษา  ใหมี้
ศกัยภาพในการดาํเนินการคล่องตวั  โปร่งใส  
ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล  และ
ประเมินผลไดร้วมทั้งเปิดโอกาสใหบุ้คลากร
ทั้งในสถาบนั  ผูท้รงคุณวุฒิ  และชุมชน  เขา้
มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  กระจาย
อาํนาจและปรับลดขั้นตอนในการ
บริหารงานใหก้ระชบัและรวดเร็ว 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 นาํเทคโนโลยสีารสนเทศ  มาใชใ้นการ
บริหารจดัการภายในเพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว  ทนัสมยั  ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน  รวมทั้ง
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของบุคลากร 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 พฒันาระบบบริหารจดัการความเส่ียงใน
การบริหารวิทยาเขต 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
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รายการทีต่รวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 สนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการโดยใชร้ะบบการประกนัคุณภาพ 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 เนน้หลกัการรวมบริการ  ประสานภารกิจ
เพ่ือใหเ้กิดความประหยดัและมีประสิทธิภาพ
และการติดตามการกาํกบัติดตามการบริหาร 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 
ตวับ่งช้ีที ่7 การมรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

รายการทีต่รวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีการพฒันาและสร้างความเขา้ใจ
ทีมงานการประกนัคุณภาพท่ีเป็นอาจารย์
และบุคลากร 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการสร้างระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาใหมี้มาตรฐาน 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้การ
ประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการสร้างวฒันธรรมการประเมิน
คุณภาพในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
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รายการท่ีตรวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 ทุกวิทยาเขต  ผา่นการประเมินผล
คุณภาพภายนอกจาก สมศ.  และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการเผยแพร่ขอ้มูลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชนอยา่งหลากหลาย
รูปแบบ 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 การมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

รายการท่ีตรวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะดา้นดูแลระบบและ update ขอ้มูลท่ีมี
ประโยชนข์องสถาบนัและอ่ืนๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการใชป้ระโยชน์กบัขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศอยา่งมากและมีความสร้างสรรค ์
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการพฒันาซอฟทแ์วร์ และมีศูนย์
เครือข่ายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยเฉพาะอินเตอร์เนตครอบคลุมในทุก
สถาบนั และวิทยาเขต 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์
ต่อของบุคลากรและนกัศึกษา เช่น การ
จดัซ้ือขอ้มูลเก่ียวกบัวารสาร ตาํรา
อิเลคทรอนิคส์ งานวิจยั ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ ทั้งน้ีสามารถเขา้ถึงดว้ยระบบ
การสร้างรหสัผา่น 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
...………………………………………………….. 
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รายการทีต่รวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีระบบการจดัการเรียนรู้โดยใชร้ะบบ 
IT โดยมีสถานท่ีหอ้งเรียนและอุปกรณ์
รองรับอยา่งทัว่ถึง 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 
ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : หลกัสูตร 
ตวับ่งช้ีที ่9 การพฒันาหลกัสูตร 

รายการทีต่รวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 จดัหลกัสูตรตามความตอ้งการของสงัคม 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 ส่งเสริมการจัดหลกัสูตรท่ีรวมศาสตร์
หลายๆ ศาสตร์ (Multidisciplinary) โดยใช้
ทรัพยากรร่วมกนั ขา้มสาขาวิชา ขา้มคณะ
วิชา โดยปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสงัคม  

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 พัฒนาหลักสูตรให้เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 พฒันาหลกัสูตรให้มีความหลากหลาย
รูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและพฒันาสงัคม 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรใหมี้ลกัษณะ      
สหวิทยาการ  เพื่อให้ผู ้เ รียนสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้ งดา้นวิชาการและ
ประกอบอาชีพ 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 



448 
 

รายการท่ีตรวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 จดัหลกัสูตรท่ีภาคเอกชนสามารถเขา้มา
มีส่วนร่วมในการศึกษา เพ่ือพฒันาศกัยภาพ
ของสถาบนั 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน ตาม
ความตอ้งการของสงัคม 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 พัฒนาหลัก สูตรความ ร่วมมือทาง
วิชาการกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 พฒันาหลกัสูตรนานาชาติ เพ่ือรองรับ
ความเป็นระดบันานาชาติของสถาบนัการ
พลศึกษา 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 

การประเมินด้านกระบวนการ 
ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน : การดาํเนินงานตามพนัธกจิของสถาบัน 4 ด้าน คอื การจดัการเรียนการสอน การ
วจิยั การบริการวชิาการ การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกฬีาไทย 
ตวับ่งช้ีท่ี 10 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

รายการทีต่รวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมาใช ้
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 มีการเน้นการจดัประสบการณ์ตรง โดย
ดาํเนินการดา้นสหกิจศึกษา 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
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รายการท่ีตรวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการ
ใชค้อมพวิเตอร์ใหก้บันกัศึกษา 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 มีกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการ
ใชภ้าษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 เนน้การฝึกทกัษะใหก้บันกัศึกษา 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 จดัให้มีทรัพยากรสารสนเทศในการศึกษา
คน้ควา้ท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษา 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 จดัตั้งสถาบนัวิชาการกีฬา (Sport 
Academy) 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 จดัใหมี้หอ้งเรียน/อุปกรณ์ รวมทั้งส่ือการ
สอนท่ีทนัสมยั 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 ให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
การเรียนการสอน 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 จดัระบบฐานขอ้มูลประเมินผลการสอน 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 มีการปรับปรุงวิธีการวดัและประเมินผล
ผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัสภาพการจดัการเรียนรู้ 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 



450 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 11 ระบบการเพิม่ปริมาณนักศึกษา การลดการออกกลางคนั และกจิกรรมการพฒันา
นักศึกษา 

รายการท่ีตรวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีแผนการเพิม่ปริมาณของนกัศึกษาให้
ไดต้ามเป้าหมายของการประกาศรับสมคัร
อยา่งเป็น 
ขั้นตอนชดัเจน สามารถนาํไปสู่การปฏิบติั
อยา่งเป็นรูปธรรม 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีวิธีการลดจาํนวนนกัศึกษาท่ีออก
กลางคนั อยา่งชดัเจน 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการประเมินความสาํเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรม
นกัศึกษา 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา
นกัศึกษา 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
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ตวับ่งช้ีที ่12 ระบบการวจิยัและพฒันา 

รายการทีต่รวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีวจิยัสร้างองคค์วามรู้และการบูรณาการ
ครอบคลุมทุกพนัธกิจ 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการสร้างระบบการจูงใจในการทาํวิจยั 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีโครงสร้างการบริหารงานวิจยัอยา่ง
เป็นรูปธรรม และมีการบริหารงานวิจยัอยา่ง
มี 
ประสิทธิภาพ 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีระบบการเผยแพร่งานวิจยัใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการต่อยอดงานวิจยัและนาํผลงานวจิยั
ไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งจริงจงั 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
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ตวับ่งช้ีท่ี 13 การบริการวชิาการและทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

รายการทีต่รวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีการสนบัสนุนใหบ้ริการวิชาการแก่
ชุมชนในหลากหลายรูปแบบ 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบั
องคก์รอ่ืน 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีความร่วมมือกบัชุมชนเพือ่การอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีกิจกรรมส่งเสริมและการละเล่นพ้ืนบา้น 
และกีฬาไทย 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการสร้างกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสาํนึกและตระหนกัใน
ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมของชาติ 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
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ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : การพฒันาความเป็นเลศิด้านกฬีา 
ตวับ่งช้ีที ่14 ระบบการพฒันาความเป็นเลศิด้านกฬีา 

รายการทีต่รวจสอบ เอกสารอ้างองิ 
 มีระบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจน 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการนาํหลกัดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งมีระบบ 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีระบบการคดัเลือกทั้งนกักีฬาและผู ้
ฝึกสอนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการวิจยัทางดา้นการกีฬา การวดัและ
ประเมินความกา้วหนา้ของนกักีฬา 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 

 มีการบูรณาการของระบบการพฒันากีฬา
ความเป็นเลิศ มาเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนรู้ 
 

...………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 
 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อมูล 
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แบบวิเคราะห์เอกสารเพือ่การวจิยั 
เร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา  

ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั 
(โดยผู้วจัิย) 

 
คาํช้ีแจง   
1. การประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการ 

ประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ผูวิ้จยัไดก้าํหนด ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน และ
เคร่ืองมือ/แหล่งขอ้มูล เป็นแนวทางสาํหรับการประเมิน ซ่ึงมีลกัษณะของการบนัทึกลกัษณะสาระ ใน
การประเมินในดา้นบริบท (context: C) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (input: I) ดา้นกระบวนการ (process: P) ดา้น
ผลผลิต (product: P) และ ดา้นผลกระทบ (impact: I)   

2. การบนัทึกจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตวับ่งช้ีท่ีมีขอ้มูลพ้ืนฐานโดยฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ดัทาํ
ไวเ้ป็นสถิติเดิมอยูแ่ลว้ ดงันั้น การเกบ็รวบรวมขอ้มูล จึงเป็นขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นลกัษณะ
ทุติยภูมิ และสามารถท่ีจะตรวจสอบได ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดค้าํนึงถึงความเท่ียงตรง (validity) และความ
เช่ือมัน่ (reliability) ของการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด 

3. การวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดทั้งหมด 19 ตวับ่งช้ี สาํหรับการบนัทึกลกัษณะสาระน้ีมีทั้งหมด 7  
ตวับ่งช้ี มีจาํนวน 5 หนา้ 

4. อยา่งไรกต็าม การบนัทึกลกัษณะสาระน้ีเป็นขอ้มูลบางส่วนของการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็น
ประโยชนช่์วยในการสะทอ้นการจดัการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ของสถาบนัการพลศึกษา 
นาํไปสู่การปรับปรุงการจดัการศึกษาอุดมศึกษาในอนาคตใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

         
ดุสิต  วิพรรณะ 

      ผูวิ้จยัและผูบ้นัทึกขอ้มูล    
            ......./........../....... 
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การประเมินปัจจัยนําเข้า 
ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : นักศึกษา 
ตวับ่งช้ีที ่2 จาํนวนนักศึกษาทีป่ระกาศรับสมคัร : จาํนวนนักศึกษาทีข่ึน้ทะเบียน  
 
 

ปีการศึกษา 
จาํนวน นศ.ทีป่ระกาศ

รับสมคัร  
(คดิเป็นร้อยละ) 

จาํนวน นศ.ทีข่ึน้
ทะเบียน  

(คดิเป็นร้อยละ) 

สัดส่วน จํานวน นศ.ทีป่ระกาศ
รับสมคัร : จาํนวน นศ.ทีข่ึน้

ทะเบียน 
2549    
2550    
2551    
2552    
2553    
รวม    

 
ท่ีมา : …………………………………………………………………………………………… 
 
ตวับ่งช้ีที ่3 จาํนวนนักศึกษา : จาํนวนคณาจารย์ประจาํ 
 

ปีการศึกษา 
จาํนวน นักศึกษา 
(คดิเป็นร้อยละ) 

จาํนวน คณาจารย์
ประจาํ 

(คดิเป็นร้อยละ) 

สัดส่วน จํานวน นักศึกษา : 
จาํนวนคณาจารย์ประจาํ 

2549    
2550    
2551    
2552    
2553    
รวม    

 

ท่ีมา : …………………………………………………………………………………………… 
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ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน : คณาจารย์ 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 การพฒันาอาจารย์ด้านศักยภาพวชิาการ คุณวุฒิ การสร้างแรงจูงใจและสวสัดกิาร 
 

จาํนวน
อาจารย์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา กาํลงัศึกษาต่อ และการรับทุนโครงการพฒันาอาจารย์ 

ป.
เอก 

ป.โท ป.ตรี 
กาํลงัศึกษา 
ป.เอก 

กาํลงัศึกษา  
ป.โท 

จาํนวนทีรั่บ
ทุน ป.เอก 

จาํนวนทีรั่บ
ทุน ป.โท 

        
 
ทีม่า : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

ปีงบประมาณ 
จาํนวนของอาจารย์ใน

การศึกษาต่อ 
จาํนวนผู้ทีรั่บทุนโครงการ

พฒันาอาจารย์ทั้ง 
 ป.เอก และ ป.โท 

ร้อยละของผู้ทีรั่บรับทุน
โครงการพฒันาอาจารย์ทั้ง 

 ป.เอก และ ป.โท ป.เอก ป.โท 
2549     
2550     
2551     
2552     
2553     
รวม     

 

ทีม่า : …………………………………………………………………………………………… 
 

ตารางที ่5 แสดงคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย ์และวิทยฐานะ 
 

จาํนวน
อาจารย์ 

คุณวุฒิทางวชิาการ วทิยฐานะ 

ศ. รศ. ผศ. อ. ครู คศ.4 ครู คศ.3 ครู คศ.2 
        
 

ทีม่า : ……………………………………………………………………………………………… 
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ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : แผนงานและงบประมาณ 
ตวับ่งช้ีที ่5 การจดัทําแผนงานและงบประมาณ 
 
 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ (ร้อยละของงบประมาณแต่ละแผนงาน) 

2549 2550 2551 2552 2553 
      
      
      
      
      
ท่ีมา : ……………………………………………………………………………………………… 

 
การประเมินด้านผลผลติ 
ส่ิงทีมุ่่งประเมิน : ประสิทธิภาพการผลติบัณฑิต 
ตวับ่งช้ีที ่15 ร้อยละของนักศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาเมือ่เทยีบกบันักศึกษาระดบัช้ันปีสุดท้าย 
 
 

ปีการศึกษา 
จาํนวน นศ.ช้ันปี

สุดท้าย (คดิเป็นร้อย
ละ) 

จาํนวน นศ.ทีสํ่าเร็จ
การศึกษา (คดิเป็นร้อย

ละ) 

สัดส่วน จํานวน นศ.ช้ันปี
สุดท้าย : จาํนวน นศ.ทีสํ่าเร็จ

การศึกษา  
(คดิเป็นร้อยละ) 

2549    
2550    
2551    
2552    
2553    
รวม    

 
ท่ีมา : ……………………………………………………………………………………………… 
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ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน : การสร้างสรรค์องค์ความรู้และความเป็นเลศิทางวชิาการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 17 การมงีานวจิยัหรือการสร้างสรรค์ความรู้ทางวชิาการ 
 

ปีการศึกษา 
ปริมาณผลงานทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ 

งานวจิยั (เร่ือง) ตาํรา (เล่ม) หนังสือ (เล่ม) 
บทความทาง
วชิาการ (เร่ือง) 

2549     
2550     
2551     
2552     
2553     
รวม     

ค่าเฉลีย่     
ค่าเฉลีย่รวม  

 

ทีม่า : ……………………………………………………………………………………………… 
 

การประเมินด้านผลกระทบ 
ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน : ประสิทธิภาพของนักศึกษาด้านทกัษะการกฬีา 
ตวับ่งช้ีท่ี 18 จํานวนรางวลัชนะเลศิในการเข้าร่วมการแข่งขนัในระดับชาตแิละนานาชาติ 
 

ปี พ.ศ. 
ผลการแข่งขันทีเ่ป็นรางวัลชนะเลศิในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

ประเภทรางวลัชนะเลศิ ชนิดกฬีา 

2549   
2550   
2551   
2552   
2553   
รวม   

 
ทีม่า : ……………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา  

ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั 
(สําหรับคณาจารย์) 

 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระกอบการประเมินการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ซ่ึงมีการ
ประเมินในดา้นบริบท (context: C) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (input: I) ดา้นกระบวนการ (process: P) ดา้น
ผลผลิต (product: P) และ       ดา้นผลกระทบ (impact: I)โดยคณาจารย ์มีทั้งหมด 8 หนา้ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นลกัษณะการตรวจสอบรายการ 
ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัความคิดเห็นในส่ิงท่ีมุ่งประเมิน มีลกัษณะการใหค้ะแนนแบบมาตราส่วน 5 

ระดบั 
อยา่งไรกต็าม ขอ้คาํตอบของท่านเป็นขอ้มูลบางส่วนของการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ช่วย

ในการสะทอ้นการจดัการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ของสถาบนัการพลศึกษา นาํไปสู่การ
ปรับปรุงการจดัการศึกษาอุดมศึกษาในอนาคตให้เกิดประโยชนสู์งสุด 

                   ขอบคุณอยา่งสูง 
        ดุสิต  วิพรรณะ 
     นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ขอนแก่น 

 

ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (    ) ทีต่รงกบั
ตวัท่าน 

1. เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง 
2. ตาํแหน่งทางวิชาการ/ตาํแหน่งของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(    ) รองศาสตราจารย ์  (    )  ครู อนัดบั คศ.4 
(    ) ผูช่้วยศาสตราจารย ์  (    )  ครู อนัดบั คศ.3 
(    ) อาจารย ์   (    )  ครู อนัดบั คศ.2 
    (    )  ครู อนัดบั คศ.1 
ประจาํวิทยาเขต ......................................... 
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3. ประสบการณ์ดา้นการสอนในสถาบนั (ตั้งแต่เป็นวิทยาลยัพลศึกษาจนถึงสถาบนั 
การพลศึกษา) 

(    ) 1 – 5 ปี 
(    ) 6 – 10 ปี 
(    ) 11 – 15 ปี 
(    ) 16 – 20 ปี 
(    ) มากกว่า 20 ปี 

 
ตอนที ่2 ความคดิเห็นในส่ิงทีมุ่่งประเมนิมลีกัษณะการให้คะแนนแบบมาตราส่วน 5 ระดบั (Rating 
Scale)  มีแนวทางการตอบแบบสอบถาม โดยการทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง ระดบัความคดิเห็น ใน
ส่ิงท่ีมุ่งประเมินตามความคดิเห็นของท่านในข้อคาํถามน้ัน ซ่ึงแต่ละระดบัมค่ีานํา้หนักของคะแนน 
ดงันี ้

คะแนน  5         หมายถึง สอดคลอ้งมากท่ีสุด/ความสมัพนัธ์มีสูงมาก/มีความตอ้งการสูง 
  มาก/มีความเหมาะสมมากท่ีสุด/เป็นสถาบนัชั้นนาํเฉพาะทางท่ี 
  เป็นทางเลือกท่ีดีกวา่มหาวิทยาลยัชั้นนาํทัว่ไป/มากท่ีสุด 
คะแนน  4         หมายถึง สอดคลอ้งมากท่ีสุด/ความสมัพนัธ์มีสูง/มีความตอ้งการสูง/มี 
  ความเหมาะสมมาก/เป็นสถาบนัชั้นนาํเฉพาะทางท่ีเป็นทางเลือก 
  ท่ีดีกว่ามหาวทิยาลยัทัว่ไป/มาก 
คะแนน  3         หมายถึง สอดคลอ้งปานกลาง/มีความสมัพนัธ์ปานกลาง/มีความตอ้งการ 
  ปานกลาง/มีความเหมาะสมปานกลาง/เป็นสถาบนัเฉพาะทาง 
  ใกลเ้คียงกบัมหาวิทยาลยัทัว่ไป/ปานกลาง 
คะแนน  2         หมายถึง สอดคลอ้งนอ้ย/ความสมัพนัธ์มีนอ้ย/มีความตอ้งการสูงนอ้ย/มี 
  ความเหมาะสมนอ้ย/เป็นสถาบนัเหมือนกบัมหาวิทยาลยัทัว่ไป/ 
  นอ้ย 
คะแนน  1         หมายถึง สอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด/ความสัมพนัธ์มีนอ้ยท่ีสุด/มีความตอ้งการ 
  นอ้ยท่ีสุด/ มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด/เป็นสถาบนัท่ีลา้หลงัและ 
  ควรปรับปรุง/นอ้ยท่ีสุด 
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ส่ิงทีมุ่่งประเมิน/ตวับ่งช้ี 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

กระบวนการพฒันาแผน (ด้านบริบท) 
7. ความสอดคลอ้งของปรัชญา แนวคิด วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย 

นโยบายระดบัสถาบนั และยทุธศาสตร์ของการจดัการศึกษา สถาบนัการ
พลศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

     

8. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปรัชญา แนวคิด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
นโยบายระดบัสถาบนั และยทุธศาสตร์ของการจดัการศึกษา สถาบนัการ
พลศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

     

9. ความสาํคญัของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสถาบนัการพล
ศึกษากบัความตอ้งการของประเทศ 

     

10. การเป็นทางเลือกเฉพาะทางในการจดัการศึกษาดา้นการพลศึกษา      
11. ความเหมาะสมของเป้าหมายการจดัการศึกษาของสถาบนัการพลศึกษา      
12. สภาพการจดัการศึกษาในปัจจุบนั และแนวโนม้ ทิศทางการจดัการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาในอนาคต 
     

การพฒันาอาจารย์ด้านศักยภาพวชิาการ คุณวุฒิ การสร้างแรงจูงใจและสวสัดกิาร(ด้านปัจจยั
นําเข้า) 
13. โครงการดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยไ์ดศึ้กษาต่อ ฝึกอบรม 

สัมมนา ดูงานเพ่ือพฒันาคณาจารยท์ั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
     

14. การสนบัสนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้ง
การศึกษาต่อท่ีใชเ้วลาบางส่วนของราชการ ตามความตอ้งการของ
ภาควิชา/สาขาวิชา 

     

15. การสนบัสนุนใหอ้าจารยท่ี์สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกสามารถ
ไปทาํการวิจยั (Postdoctoral Degree) โดยความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศ 

     

16. การจดัหาทุนการศึกษาใหอ้าจารยไ์ดไ้ปศึกษาต่อเพื่อเพื่อคุณวฒิุใหสู้งข้ึน      
17. ระบบการสร้างขวญั กาํลงัใจใหแ้ก่คณาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง      
การจัดทําแผนงานและงบประมาณ (ด้านปัจจยันําเข้า) 
18. รูปแบบและกระบวนการมีจดัทาํแผนพฒันาสถาบนัระยะยาวและ

ประจาํปี ท่ีสะทอ้นถึงการเป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้กลยทุธ์ท่ีใชก้ระบวนการ
จดัการเรียนรู้ และการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

     

19. การพฒันาระบบการจดัทาํงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัระบบ      
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20. การพฒันาระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศและงานวิจยัเพื่อบริหารจดัการ

สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยทุธ์โดยภาพรวมของสถาบนั 
     

21. การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงต่อการ
บริหารจดัการศึกษาของสถาบนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

22. การวางระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและจดัทาํรายงานผลการ
ประเมินผลงานของสถาบนั 

     

เสริมสร้างและพฒันากระบวนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล (ด้านปัจจยันําเข้า) 
23. ใชก้ระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์  ซ่ึงประกอบดว้ยการวางแผน  การจดั

องคก์าร  การนาํ  และการควบคุม  การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  และ
การบริหารแบบมีส่วนรวมเป็นแนวทางในการบริหารจดัการเพือ่
ประโยชนสู์งสุดของสถาบนัการพลศึกษา 

     

24. พฒันาภาวะผูน้าํผูบ้ริหารเพื่อประโยชนใ์นการวางแผนการบริหาร 
เชิงกลยทุธ์ของสถาบนั 

     

25. จดัระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั  เอ้ือต่อการเป็นสถาบนัอุดมศึกษา  
ใหมี้ศกัยภาพในการดาํเนินการคล่องตวั  โปร่งใส  ตรวจสอบไดต้าม
หลกัธรรมาภิบาล  และประเมินผลไดร้วมทั้งเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทั้ง
ในสถาบนั  ผูท้รงคุณวฒิุ  และชุมชน  เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการ  กระจายอาํนาจและปรับลดขั้นตอนในการบริหารงานใหก้ระชบั
และรวดเร็ว 

     

26. นาํเทคโนโลยสีารสนเทศ  มาใชใ้นการบริหารจดัการภายในเพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว  ทนัสมยั  ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทาํงาน  รวมทั้งเอ้ือต่อการเรียนรู้ของบุคลากร 

     

27. พฒันาระบบบริหารจดัการความเส่ียงในการบริหารวิทยาเขต      
28. สนบัสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโดยใชร้ะบบการประกนั

คุณภาพ 
     

29. เนน้หลกัการรวมบริการ  ประสานภารกิจเพื่อใหเ้กิดความประหยดัและ
มีประสิทธิภาพและการติดตามการกาํกบัติดตามการบริหาร 

     

การมรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (ด้านปัจจยันําเข้า) 
30. การพฒันาและสร้างความเขา้ใจทีมงานการประกนัคุณภาพซ่ึงเป็น

อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
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31. สร้างระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหมี้มาตรฐาน      
32. จดัใหมี้ระบบและกลไกการใหค้วามรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่

นกัศึกษา 
     

33. สร้างวฒันธรรมการประเมินคุณภาพในสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง      
34. ทุกวิทยาเขต  ผา่นการประเมินผลคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
     

35. การเผยแพร่ขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนอยา่ง
หลากหลายรูปแบบ 

     

การมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ด้านปัจจยันําเข้า) 
36. มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นดูแลระบบและ update 

ขอ้มูลท่ีมีประโยชนข์องสถาบนัและอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง 
     

37. การใชป้ระโยชนก์บัขอ้มูลในระบบสารสนเทศอยา่งมากและมีความ
สร้างสรรค ์

     

38. การพฒันาซอฟทแ์วร์ และมีศนูยเ์ครือข่ายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยเฉพาะอินเตอร์เนตครอบคลุมในทุกสถาบนั และวิทยาเขต 

     

39. มีขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ีเป็นประโยชนต่์อของบุคลากรและนกัศึกษา เช่น 
การจดัซ้ือขอ้มูลเก่ียวกบัวารสาร ตาํราอิเลคทรอนิคส์ งานวิจยั ทั้งของ
ไทยและต่างประเทศ ทั้งน้ีสามารถเขา้ถึงดว้ยระบบการสร้างรหสัผา่น 

     

40. มีระบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชร้ะบบ IT  โดยมีสถานท่ี หอ้งเรียน และ
อุปกรณ์รองรับอยา่งทัว่ถึง 

     

การพฒันาหลกัสูตร (ด้านปัจจยันําเข้า) 
41. ความสมัพนัธ์ของหลกัสูตรกบัพนัธกิจของสถาบนั      
42. จดัหลกัสูตรตามความตอ้งการของสังคม      
43. จดัหลกัสูตรท่ีรวมศาสตร์หลายๆ ศาสตร์ (Multidisciplinary) โดยใช้

ทรัพยากรร่วมกนั ขา้มสาขาวิชา ขา้มคณะวิชา โดยปรับเปล่ียนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 

     

44. พฒันาหลกัสูตรใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของบณัฑิต      
45. พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความหลากหลายรูปแบบสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูเ้รียนและพฒันาสังคม 
     

46. ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหมี้ลกัษณะสหวิทยาการ เพื่อใหผู้เ้รียน
สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชท้ั้งดา้นวิชาการและประกอบวิชาชีพ 
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47. จดัหลกัสูตรเอกชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษา เพ่ือพฒันา

ศกัยภาพของสถาบนั 
     

48. พฒันาหลกัสูตรระยะสั้นตามความตอ้งการของสังคม      
49. พฒันาหลกัสูตรความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งใน

และต่างประเทศ 
     

50. พฒันาหลกัสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับความเป็นระดบันานาชาติของ
สถาบนัการพลศึกษา 

     

ระบบและกลไกการเรียนการสอน (ด้านกระบวนการ) 
51. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร      
52. มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใช ้      
53. มีการเนน้การจดัประสบการณ์ตรง โดยดาํเนินการดา้นสหกิจศึกษา      
54. มีกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ใหก้บันกัศึกษา      
55. มีกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา      
56. เนน้การฝึกทกัษะใหก้บันกัศึกษา      
57. จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ท่ีเหมาะสมกับจาํนวน

นกัศึกษา 
     

58. จดัตั้งสถาบนัวิชาการกีฬา (Sport Academy)      
59. จดัใหมี้หอ้งเรียน/อุปกรณ์ รวมทั้งส่ือการสอนท่ีทนัสมยั      
60. ใหมี้การวิจยัเพือ่สร้างองคค์วามรู้ดา้นการเรียนการสอน      
61. จดัระบบฐานขอ้มูลประเมินผลการสอน      
62. มีการปรับปรุงวิธีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัสภาพการ

จดัการเรียนรู้ 
     

ระบบการเพิม่ปริมาณนักศึกษา การลดการออกกลางคนั และกจิกรรมการพฒันานักศึกษา(ด้าน
กระบวนการ) 
63. มีแผนการเพิ่มปริมาณของนกัศึกษาใหไ้ดต้ามเป้าหมายของการ

ประกาศรับสมคัรอยา่งเป็นขั้นตอนชดัเจน สามารถนาํไปสู่การปฏิบติั
อยา่งเป็นรูปธรรม 

     

64. มีแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 
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65. มีวิธีการลดจาํนวนนกัศึกษาท่ีออกกลางคนั อยา่งชดัเจน      
66. มีการประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรม

นกัศึกษา 
     

67. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรม
เพือ่พฒันานกัศึกษา 

     

ระบบการวจิยัและพฒันา (ด้านกระบวนการ) 
68. มีวิจยัสร้างองคค์วามรู้และการบูรณาการครอบคลุมทุกพนัธกิจ      
69. มีการสร้างระบบการจูงใจในการทาํวิจยั      
70. มีโครงสร้างการบริหารงานวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม และมีการ

บริหารงานวิจยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

71. มีระบบการเผยแพร่งานวิจยัใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งระดบัชาติและ
นานาชาติ 

     

72. มีการต่อยอดงานวิจยัและนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนอ์ยา่ง
จริงจงั 

     

การบริการวชิาการและทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม (ด้านกระบวนการ) 
73. มีการสนบัสนุนใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนในหลากหลายรูปแบบ      
74. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัองคก์รอ่ืน      
75. มีความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน      
76. มีกิจกรรมส่งเสริมและการละเล่นพื้นบา้น และกีฬาไทย      
77. มีการสร้างกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสาํนึก

และตระหนกัในความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมของชาติ 
     

ระบบการพฒันาความเป็นเลศิด้านกฬีา (ด้านกระบวนการ) 
78. มีระบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจน      
79. มีการนาํหลกัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งมีระบบ      
80. มีระบบการคดัเลือกทั้งนกักีฬาและผูฝึ้กสอนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้นอยา่งต่อเน่ือง 
     

81. มีการวิจยัทางดา้นการกีฬา การวดัและประเมินความกา้วหนา้ของ
นกักีฬา 

     

82. มีการบูรณาการของระบบการพฒันากีฬาความเป็นเลิศ มาเช่ือมโยงกบั
การจดัการเรียนรู้ 
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ส่ิงทีมุ่่งประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักศึกษาโดยเฉลีย่อยู่ในระดบัมากขึน้ไป (ด้านผลผลติ) 
ด้านปัญญาและความสร้างสรรค์ (Intelligence and Creativity) 

83. ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีศึกษา      
84. ความเช่ือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
85. ความเขา้ใจในการพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่ง

เตม็ท่ี 
     

86. ความสามารถในการคาดการณ์ความเปล่ียนแปลง      
87. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ท่ีนาํไปสู่ประสิทธิภาพและ

ความสาํเร็จ 
     

88. การพฒันาวิชาการและกิจกรรมท่ีเสริมสร้างสมรรถนะดา้น
จรรยาบรรณ คุณธรรม ความรู้ความเขา้ใจ การเตรียมพร้อม
สาํหรับการทาํงานและการเป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคม 

     

ความสามารถในการปฏิบัติ (Performance Ability) 
89. ความสามารถในการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      
90. ความสามารถในทกัษะดา้นวิชาการ วิชาชีพ และการดาํรงชีวิต      
91. คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นเฉพาะในแต่ละสาขา โดยเฉพาะทกัษะ

ภาษาต่างประเทศและทกัษะพื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ 
     

92. ความพร้อมในการเปิดรับความรู้ท่ีหลากหลาย      
93. ความสามารถในการแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ      
94. การเป็นท่ียอมรับของสังคม      
95. ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ      
96. ความสามารถในการเป็นผูน้าํทางความคิดและผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงในดา้นวิชาชีพ 
     

ด้านจริยธรรม (Ethics) 
97. การเป็นผูมี้จรรยาบรรณในวิชาชีพ/คุณธรรม/จริยธรรม      
98. ความตระหนกัในการอยูร่่วมกนัในสังคมโดยสงบสุข      
99. การมีนํ้าใจต่อกนัในการร่วมกิจกรรมใดๆ       
100. การมีความเป็นเอกลกัษณ์ทางพลศึกษา คือ การมีนํ้าใจเป็นนกักีฬา 

รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 
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ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
101. การพฒันาดา้นจิตพสิยั คุณธรรม จริยธรรม ศกัยภาพ พลานามยั 

ความเป็นประชาธิปไตย สร้างจิตสาํนึกความรักความผกูพนัใน
สถาบนัการพลศึกษา 

     

งานวิจยัหรือการสร้างสรรค์ความรู้ทางวชิาการ ทีป่ระกอบด้วย งานวจิัย ตํารา หนังสือ บทความ
ทางวิชาการ (ด้านผลผลติ) 
102. เสนอความคิดหรือการปฏิบติัท่ีใหม่      
103. มีความลุ่มลึกทางวิชาการและ/หรือไดรั้บการอา้งอิงอยูเ่สมอ      
104. นาํไปสู่การปฏิบติั/พฒันาการทาํงานของหน่วยงาน/องคก์ร/ชุมชน      
105. นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน      
106. นาํไปสู่การวิจยัท่ีใหม่ๆ      
107. มีการเผยแพร่ขยายผลในทางทฤษฎี และการปฏิบติัมากข้ึน      
108. เป็นแบบอยา่งหรือเป็นแนวทางในการพฒันาผลงานทางวิชาการใหก้บั

คณาจารยค์นอ่ืนๆ 
     

109. เป็นแรงจูงใจใหก้บัเจา้ของผลงานท่ีจะผลิตหรือสร้างผลงานทาง
วิชาการอยา่งต่อเน่ือง 

     

110. เป็นท่ียอมรับ/ไดรั้บรางวลั/สร้างช่ือเสียงใหก้บัสถาบนั      
111. เสนอความคิดหรือการปฏิบติัท่ีใหม่      

 

    ขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา  

ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั 
(การประเมินด้านผลผลติ สําหรับนักศึกษา) 

 
คาํช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระกอบการประเมินการจดัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ซ่ึงมีการ
ประเมินในดา้นบริบท (context: C) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (input: I) ดา้นกระบวนการ (process: P) ดา้น
ผลผลิต (product: P) และ       ดา้นผลกระทบ (impact: I)โดยนกัศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นลกัษณะการตรวจสอบรายการ 
ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัความคิดเห็นในส่ิงท่ีมุ่งประเมินดา้นผลผลิต ในส่วนของคุณลกัษณะท่ี 

พึงประสงคข์องนกัศึกษา มีลกัษณะการใหค้ะแนนแบบมาตราส่วน มีจาํนวน 19 ขอ้คาํถาม  
อยา่งไรกต็าม ขอ้คาํตอบของท่านเป็นขอ้มูลบางส่วนของการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชนช่์วย

ในการสะทอ้นการจดัการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ของสถาบนัการพลศึกษา นาํไปสู่การ
ปรับปรุงการจดัการศึกษาอุดมศึกษาในอนาคตใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

 
       ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 
                ดุสิต  วิพรรณะ 
                นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ขอนแก่น 

 
 

ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (    ) ทีต่รงกบั
ตวัท่าน 

1. เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง 
2. นกัศึกษา คณะ (    ) ศึกษาศาสตร์   (    )  วทิยาศาสตร์ฯ   (    ) ศิลปศาสตร์    
3. ชั้นปีท่ี  ........................ 
4. วิทยาเขต 

(    ) กรุงเทพ  (    ) เชียงใหม่  (    ) มหาสารคาม (    ) ชุมพร 
(    ) กระบ่ี  (    ) อ่างทอง  (    ) สุโขทยั  (    ) ชยัภูมิ 



 469

ตอนที ่2 ความคดิเห็นในส่ิงทีมุ่่งประเมนิด้านผลผลติ ในส่วนของคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของ
นักศึกษา 
  

 คาํช้ีแจง ความคิดเห็นในในตวับ่งช้ีท่ีเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาในสถาบนั          
การพลศึกษา มีลกัษณะการใหค้ะแนนแบบมาตราส่วน ท่ีมีขอ้คาํถามจาํนวน 19 ขอ้ มีแนวทางการ
ตอบแบบสอบถาม โดยการทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีเป็นระดบัคุณภาพ มากท่ีสุด มาก  
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  
 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักศึกษา 
ระดบัคุณภาพ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านปัญญาและความสร้างสรรค์ (Intelligence and Creativity) 
1. ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีศึกษา      
2. ความเช่ือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
3. ความเขา้ใจในการพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพของตนเอง

อยา่งเตม็ท่ี 
     

4. ความสามารถในการคาดการณ์ความเปล่ียนแปลง      
5. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ท่ีนาํไปสู่ประสิทธิภาพ

และความสาํเร็จ 
     

6. การพฒันาวิชาการและกิจกรรมท่ีเสริมสร้างสมรรถนะดา้น
จรรยาบรรณ คุณธรรม ความรู้ความเขา้ใจ การเตรียมพร้อม
สาํหรับการทาํงานและการเป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคม 

     

ความสามารถในการปฏบิัต ิ(Performance Ability) 
7. ความสามารถในการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
     

8. ความสามารถในทกัษะดา้นวิชาการ วิชาชีพ และการดาํรงชีวิต      
9. คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นเฉพาะในแต่ละสาขา โดยเฉพาะทกัษะ

ภาษาต่างประเทศและทกัษะพื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ 
     

10. ความพร้อมในการเปิดรับความรู้ท่ีหลากหลาย      
11. ความสามารถในการแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ      
12. การเป็นท่ียอมรับของสังคม      
13. ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ      
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คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักศึกษา 
ระดบัคุณภาพ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

14. ความสามารถในการเป็นผูน้าํทางความคิดและผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงในดา้นวิชาชีพ 

     

ด้านจริยธรรม (Ethics) 
15. การเป็นผูมี้จรรยาบรรณในวิชาชีพ/คุณธรรม/จริยธรรม      
16. ความตระหนกัในการอยูร่่วมกนัในสังคมโดยสงบสุข      
17. การมีนํ้าใจต่อกนัในการร่วมกิจกรรมใดๆ       
18. การมีความเป็นเอกลกัษณ์ทางพลศึกษา คือ การมีนํ้าใจเป็น

นกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 
     

19. การพฒันาดา้นจิตพสิยั คุณธรรม จริยธรรม ศกัยภาพ 
พลานามยั ความเป็นประชาธิปไตย สร้างจิตสาํนึกความรัก
ความผกูพนัในสถาบนั    การพลศึกษา 

     

 

 

    ขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา  

ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั 
(ด้านผลกระทบ สําหรับคณาจารย์) 

 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระกอบการประเมินการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ซ่ึงมีการ
ประเมินในดา้นบริบท (context: C) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (input: I) ดา้นกระบวนการ (process: P) ดา้น
ผลผลิต (product: P) และ       ดา้นผลกระทบ (impact: I)โดยคณาจารย ์มีทั้งหมด 5 หนา้  40 ขอ้ ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการจดัการศึกษา มีลกัษณะการใหค้ะแนนแบบมาตราส่วน 5 ระดบั 
อยา่งไรกต็าม ขอ้คาํตอบของท่านเป็นขอ้มูลบางส่วนของการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ช่วย

ในการสะทอ้นการจดัการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ของสถาบนัการพลศึกษา นาํไปสู่การ
ปรับปรุงการจดัการศึกษาอุดมศึกษาในอนาคตให้เกิดประโยชนสู์งสุด 

                   ขอบคุณอยา่งสูง 
        ดุสิต  วิพรรณะ 
    นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ขอนแก่น 

 

ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (    ) ทีต่รงกบั
ตวัท่าน 

1. เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง 
2. ตาํแหน่งทางวิชาการ/ตาํแหน่งของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(    ) รองศาสตราจารย ์  (    )  ครู อนัดบั คศ.4 
(    ) ผูช่้วยศาสตราจารย ์  (    )  ครู อนัดบั คศ.3 
(    ) อาจารย ์   (    )  ครู อนัดบั คศ.2 
    (    )  ครู อนัดบั คศ.1 
ประจาํวิทยาเขต ......................................... 
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3. ประสบการณ์ดา้นการสอนในสถาบนั (ตั้งแต่เป็นวิทยาลยัพลศึกษาจนถึงสถาบนัการพล
ศึกษา) 

(    ) 1 – 5 ปี 
(    ) 6 – 10 ปี 
(    ) 11 – 15 ปี 
(    ) 16 – 20 ปี 
(    ) มากกว่า 20 ปี 

ตอนที ่2 ความคดิเห็นในการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสถาบันการพลศึกษา ตามแนวทางการ
ประเมินเชิงระบบและรวมพลงั มลีกัษณะการให้คะแนนแบบมาตราส่วน 5 ระดบั (Rating Scale)  มี
แนวทางการตอบ โดยการทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง ระดับความคดิเห็น ซ่ึงแต่ละระดับมีค่า
นํา้หนักของคะแนน ดงันี ้

คะแนน  5         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนน  4         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
คะแนน  3         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
คะแนน  2         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
คะแนน  1         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
ระดบัของความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การจดัการเรียนการสอน 
1. สถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัทางการศึกษาท่ีสงัคมทัว่ไปใหก้าร

ยอมรับจึงมีผูส้นใจเขา้สมคัรเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี 
     

2.  เช่ือว่าสถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัทางการศึกษาเฉพาะทางท่ีผลิต
ผูน้าํทางวิชาการทางพลศึกษาใหก้บัสังคมภายหลงัจากการปรับเปล่ียน
จากวิทยาลยัพลศึกษาเป็นสถาบนัการพลศึกษา 

     

3. สถาบนัการพลศึกษาเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเขา้ศึกษาโดยมีระเบียบท่ี
สามารถยดืหยุน่ใหก้บัผูท่ี้อยากจะศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีได ้

     

4. นกัศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบนัสามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บัสถาบนัใน
ดา้นการกีฬาในระดบัชาติและนานาชาติอยา่งมากมาย 

     

5. หากเขา้เรียนในสถาบนัการพลศึกษาแลว้ นกัศึกษามีแนวทางการ
ประกอบอาชีพไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยเฉพาะทางดา้นวงการพลศึกษา 
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ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
ระดบัของความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
6. รู้สึกพอใจกบัระบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งปลูกฝังและพฒันาผูเ้รียนดา้น

ความรู้ ทกัษะปฏิบติั และคุณธรรมจริยธรรม 
     

7. ไดรั้บรู้ในการจดัประสบการณ์ตรงดา้นการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียน 
โดยเฉพาะในดา้นการฝึกปฏิบติัทกัษะดา้นกีฬาและการตดัสิน 

     

8. ไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนของนกัศึกษา ทั้งดา้น 
พฤติกรรม และสังคม ของนกัศึกษาในสถาบนัการพลศึกษา 

     

9. สังคมโดยทัว่ไปใหเ้กียรติและยอมรับของบุคลากรและนกัศึกษาใน
สถาบนัการพลศึกษาท่ีเป็นผูน้าํทางความคิดและผูน้าํดา้นการพลศึกษา 

     

10. ผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนมากช่ืนชมในการทาํงานและยอมรับในความเป็นมือ
อาชีพของผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัการพลศึกษา 

     

การวจิยัและสร้างสรรค์ทางวชิาการ 
11. รับรู้ถึงการต่ืนตวัของบุคลากรท่ีใหค้วามสนใจในการศึกษาคน้ควา้วิจยั

เพือ่สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
     

12. มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท์างวิชาการจนเป็นท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไป 

     

13. รู้สึกพอใจกบัการท่ีไดรั้บรู้วา่มีความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัมา
ถ่ายทอดกบัผูเ้รียนสมํ่าเสมอ 

     

14. รู้สึกพอใจวา่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการไดแ้ปลงมาสู่
การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

     

15. ชอบท่ีจะเห็นทีมงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการในลกัษณะการ
มีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายและมีการดาํเนินอยา่งจริงจงั 

     

16. สถาบนัการพลศึกษามกัจะมีผลงานดา้นการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรับหรือมี
ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติอยูเ่สมอ 

     

17. สถาบนัการพลศึกษามกัจะไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัและสร้างสรรค์
ทางวิชาการทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

     

18. พอใจกบัท่ีสถาบนัการพลศึกษาไดมี้เวที เช่น การจดัประชุมวิชาการ การ
มีวารสารทางดา้นพลศึกษา เป็นตน้ รองรับใหก้บัผูท่ี้ทาํวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคท์างวิชาการไดน้าํเสนอและเผยแพร่ผลงาน 

     

19. ไดรั้บรู้วา่สถาบนัการพลศึกษาไดท้าํความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อ
สนบัสนุนการวิจยัทางดา้นการพลศึกษาเพือ่สนองตอบต่อความตอ้งการ
ของสังคม 
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ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
ระดบัของความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
20. รู้สึกพอใจกบัการท่ีมีการสนบัสนุนใหค้ณาจารยทุ์กคนตอ้งทาํวิจยั

ในทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 เร่ือง 
     

การบริการวชิาการและการกฬีา 
21. รู้สึกพอใจกบัโครงสร้างของสถาบนัการพลศึกษาท่ีมีฝ่ายดูแลรับผดิชอบ

เร่ืองของการใหบ้ริการวิชาการและการกีฬาทั้งจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

     

22. รู้สึกพอใจกบัวิธีการใหบ้ริการวิชาการและการกีฬาอยา่งหลากหลายและ
ครอบคลุม 

     

23. ไดรั้บรู้ถึงการใหบ้ริการท่ีครบวงจรในทางดา้นการกีฬาของสถาบนัการ
พลศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

24. มีทศันคติท่ีดีเม่ือไดรั้บรู้วา่สถาบนัการพลศึกษาไดน้าํนกัศึกษาใหก้าร
บริการเก่ียวกบัการสอนกีฬาและตดัสินกีฬาตามโรงเรียนต่างๆ 

     

25. เม่ือมีโครงการต่างๆดา้นการกีฬา จะนึกถึงสถาบนัการพลศึกษาเป็น
อนัดบัแรกท่ีจะคอยใหค้าํปรึกษาหรือใหก้ารช่วยเหลือ 

     

26. เม่ือมีการจดักิจกรรมดา้นการกีฬาต่างๆ เห็นวา่สถาบนัการพลศึกษาจะมี
ความพร้อมในเร่ืองของสถานท่ีและบุคลากร 

     

27. การบูรณาการเก่ียวกบัหลกัวิชาการและการกีฬามาใหค้วามรู้กบัชุมชน 
สงัคม แลว้เช่ือวา่จะสามารถทาํใหป้ระชาชนลดความเส่ียงเก่ียวกบัโรค
ต่างๆและมีสุขภาพท่ีแขง็แรงสมบูรณ์มากข้ึน 

     

28. ยอมรับในความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษาท่ีจะ
ช่วยเป็นกาํลงัขบัเคล่ือนใหส้ังคมนาํหลกัการดา้นการพลศึกษาไปปรับ
ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

     

29. จากอดีตถึงปัจจุบนัสถาบนัการพลศึกษาเป็นตน้แบบของการสร้าง
แนวคิดใหก้บัสังคมท่ีรับรู้กนัทัว่ไปในความมีนํ้าใจเป็นนกักีฬา รู้แพ ้    
รู้ชนะ รู้อภยั สามารถนาํไปใชไ้ดก้บัทุกวงการ 

     

30. เช่ือมัน่วา่สถาบนัการพลศึกษาจะสร้างความเป็นอตัลกัษณ์เพื่อจะพฒันา
วงการพลศึกษาใหไ้ดรั้บการยอมรับและมุ่งไปสู่สากลได ้

     

การทํานุบํารุงอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกฬีาไทย 
31. เช่ือวา่สถาบนัการพลศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัท่ีจะสืบสาน

ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย ใหค้งอยูสื่บไป 
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ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
ระดบัของความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
32. พอใจกบัการท่ีสถาบนัการพลศึกษาไดน้าํการละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬา

ไทยมากาํหนดไวใ้นพนัธกิจของสถาบนั 
     

33. ไดรั้บรู้วา่การดาํเนินงานดา้นการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทยไดรั้บความสนใจและร่วมมือจากสังคม
ทั้งภายในและภายนอกเป็นอยา่งดี 

     

34. เช่ือวา่หากมีการจดัหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนุบาํรุงอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย และเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเขา้ร่วมอบรมจะทาํใหมี้การเผยแพร่ซาบซ้ึงไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางขึ้น 

     

35. หากมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การร้ือฟ้ืนหรือคิดคน้การละเล่น
พ้ืนบา้นและกีฬาไทยอยา่งจริงจงัเช่ือวา่จะทาํใหส้ถาบนัการพลศึกษา
ไดรั้บการยอมรับจากสังคมและเป็นจุดเด่นของภารกิจกเ็ป็นได ้

     

36. หากมีการจดัตั้งศนูยเ์ก่ียวกบัการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย มีการศึกษาวิจยัอยา่งจริงจงั เช่ือวา่จะทาํ
ใหส้ถาบนัการพลศึกษา จะสามารถสร้างมูลค่าไดม้ากมาย 

     

37. เช่ือในความสามารถของบุคลากรและนกัศึกษาในการท่ีจะเป็น
แบบอยา่งผูน้าํดา้นการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่น
พ้ืนบา้นและกีฬาไทย 

     

38. รู้สึกในความเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัการพลศึกษาท่ีจะทาํนุบาํรุง
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย 

     

39. เช่ือวา่ถึงแมสั้งคมจะเป็นแปลงไปอยา่งไร แต่หากสถาบนัการพลศึกษา
เป็นผูน้าํซ่ึงการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้น
และกีฬาไทยแลว้ความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติจะยงัคงมีความเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติสืบไป 

     

40. เช่ือวา่การทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬา
ไทย จะคงอยูไ่ดก้บัชาติไทยสถาบนัการพลศึกษาจะตอ้งร่วมมือกบัทุก
ภาคส่วนและกาํหนดแผนงานท่ีชดัเจน มีการดาํเนินการ กาํกบั ติดตาม 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา  

ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั 
(ด้านผลกระทบ สําหรับนักศึกษา) 

 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระกอบการประเมินการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ซ่ึงมีการ
ประเมินในดา้นบริบท (context: C) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (input: I) ดา้นกระบวนการ (process: P) ดา้น
ผลผลิต (product: P) และ       ดา้นผลกระทบ (impact: I)โดยคณาจารย ์มีทั้งหมด 5 หนา้  40 ขอ้ ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการจดัการศึกษา มีลกัษณะการใหค้ะแนนแบบมาตราส่วน 5 ระดบั 
อยา่งไรกต็าม ขอ้คาํตอบของท่านเป็นขอ้มูลบางส่วนของการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชนช่์วย

ในการสะทอ้นการจดัการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ของสถาบนัการพลศึกษา นาํไปสู่การ
ปรับปรุงการจดัการศึกษาอุดมศึกษาในอนาคตใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

                   ขอบคุณอยา่งสูง 
        ดุสิต  วิพรรณะ 
     นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ขอนแก่น 

 

ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (    ) ทีต่รงกบั
ตวัท่าน 

1. เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง 
2. นกัศึกษาชั้นปีท่ี …………สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขต ............................... 
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ตอนที ่2 ความคดิเห็นในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ของสถาบันการพลศึกษา ตามแนวทางการ
ประเมนิเชิงระบบและรวมพลงั มลีกัษณะการให้คะแนนแบบมาตราส่วน 5 ระดบั (Rating Scale)  มี
แนวทางการตอบ โดยการทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง ระดบัความคดิเห็น ซ่ึงแต่ละระดบัมค่ีา
นํา้หนักของคะแนน ดงันี ้

คะแนน  5         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนน  4         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
คะแนน  3         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
คะแนน  2         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
คะแนน  1         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
ระดบัของความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การจัดการเรียนการสอน 
1. สถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัทางการศึกษาท่ีสงัคมทัว่ไปใหก้าร

ยอมรับจึงมีผูส้นใจเขา้สมคัรเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี 
     

2. เช่ือวา่สถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัทางการศึกษาเฉพาะทางท่ีผลิต
ผูน้าํทางวิชาการทางพลศึกษาใหก้บัสังคมภายหลงัจากการปรับเปล่ียน
จากวิทยาลยัพลศึกษาเป็นสถาบนัการพลศึกษา 

     

3. สถาบนัการพลศึกษาเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเขา้ศึกษาโดยมีระเบียบท่ี
สามารถยดืหยุน่ใหก้บัผูท่ี้อยากจะศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีได ้

     

4. นกัศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบนัสามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บัสถาบนัใน
ดา้นการกีฬาในระดบัชาติและนานาชาติอยา่งมากมาย 

     

5. หากเขา้เรียนในสถาบนัการพลศึกษาแลว้ นกัศึกษามีแนวทางการ
ประกอบอาชีพไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยเฉพาะทางดา้นวงการพลศึกษา 

     

6. รู้สึกพอใจกบัระบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งปลูกฝังและพฒันาผูเ้รียนดา้น
ความรู้ ทกัษะปฏิบติั และคุณธรรมจริยธรรม 

     

7. ไดรั้บรู้ในการจดัประสบการณ์ตรงดา้นการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียน 
โดยเฉพาะในดา้นการฝึกปฏิบติัทกัษะดา้นกีฬาและการตดัสิน 

     

8. ไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนของนกัศึกษา ทั้งดา้น 
พฤติกรรม และสังคม ของนกัศึกษาในสถาบนัการพลศึกษา 

     

9. สังคมโดยทัว่ไปใหเ้กียรติและยอมรับของบุคลากรและนกัศึกษาใน
สถาบนัการพลศึกษาท่ีเป็นผูน้าํทางความคิดและผูน้าํดา้นการพลศึกษา 
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ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
ระดบัของความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
10. ผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนมากช่ืนชมในการทาํงานและยอมรับในความเป็นมือ

อาชีพของผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัการพลศึกษา 
     

การวจัิยและสร้างสรรค์ทางวชิาการ 
11. รับรู้ถึงการต่ืนตวัของบุคลากรท่ีใหค้วามสนใจในการศึกษาคน้ควา้วิจยั

เพือ่สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
     

12. มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท์างวิชาการจนเป็นท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไป 

     

13. รู้สึกพอใจกบัการท่ีไดรั้บรู้วา่มีความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัมา
ถ่ายทอดกบัผูเ้รียนสมํ่าเสมอ 

     

14. รู้สึกพอใจวา่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการไดแ้ปลงมาสู่
การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

     

15. ชอบท่ีจะเห็นทีมงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการในลกัษณะการ
มีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายและมีการดาํเนินอย่างจริงจงั 

     

16. สถาบนัการพลศึกษามกัจะมีผลงานดา้นการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรับหรือมี
ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติอยูเ่สมอ 

     

17. สถาบนัการพลศึกษามกัจะไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัและสร้างสรรค์
ทางวิชาการทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

     

18. พอใจกบัท่ีสถาบนัการพลศึกษาไดมี้เวที เช่น การจดัประชุมวิชาการ การ
มีวารสารทางดา้นพลศึกษา เป็นตน้ รองรับใหก้บัผูท่ี้ทาํวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคท์างวิชาการไดน้าํเสนอและเผยแพร่ผลงาน 

     

19. ไดรั้บรู้วา่สถาบนัการพลศึกษาไดท้าํความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อ
สนบัสนุนการวิจยัทางดา้นการพลศึกษาเพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการ
ของสังคม 

     

20. รู้สึกพอใจกบัการท่ีมีการสนบัสนุนใหค้ณาจารยทุ์กคนตอ้งทาํวิจยั
ในทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 เร่ือง 

     

การบริการวชิาการและการกฬีา 
21. รู้สึกพอใจกบัโครงสร้างของสถาบนัการพลศึกษาท่ีมีฝ่ายดูแลรับผดิชอบ

เร่ืองของการใหบ้ริการวิชาการและการกีฬาทั้งจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

     

22. รู้สึกพอใจกบัวิธีการใหบ้ริการวิชาการและการกีฬาอยา่งหลากหลายและ
ครอบคลุม 
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ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
ระดบัของความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
23. ไดรั้บรู้ถึงการใหบ้ริการท่ีครบวงจรในทางดา้นการกีฬาของสถาบนัการ

พลศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

24. มีทศันคติท่ีดีเม่ือไดรั้บรู้วา่สถาบนัการพลศึกษาไดน้าํนกัศึกษาใหก้าร
บริการเก่ียวกบัการสอนกีฬาและตดัสินกีฬาตามโรงเรียนต่างๆ 

     

25. เม่ือมีโครงการต่างๆดา้นการกีฬา จะนึกถึงสถาบนัการพลศึกษาเป็น
อนัดบัแรกท่ีจะคอยใหค้าํปรึกษาหรือใหก้ารช่วยเหลือ 

     

26. เม่ือมีการจดักิจกรรมดา้นการกีฬาต่างๆ เห็นวา่สถาบนัการพลศึกษาจะมี
ความพร้อมในเร่ืองของสถานท่ีและบุคลากร 

     

27. การบูรณาการเก่ียวกบัหลกัวิชาการและการกีฬามาใหค้วามรู้กบัชุมชน 
สังคม แลว้เช่ือวา่จะสามารถทาํใหป้ระชาชนลดความเส่ียงเก่ียวกบัโรค
ต่างๆและมีสุขภาพท่ีแขง็แรงสมบูรณ์มากข้ึน 

     

28. ยอมรับในความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษาท่ีจะ
ช่วยเป็นกาํลงัขบัเคล่ือนใหส้ังคมนาํหลกัการดา้นการพลศึกษาไปปรับ
ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

     

29. จากอดีตถึงปัจจุบนัสถาบนัการพลศึกษาเป็นตน้แบบของการสร้าง
แนวคิดใหก้บัสังคมท่ีรับรู้กนัทัว่ไปในความมีนํ้าใจเป็นนกักีฬา รู้แพ ้    
รู้ชนะ รู้อภยั สามารถนาํไปใชไ้ดก้บัทุกวงการ 

     

30. เช่ือมัน่วา่สถาบนัการพลศึกษาจะสร้างความเป็นอตัลกัษณ์เพื่อจะพฒันา
วงการพลศึกษาใหไ้ดรั้บการยอมรับและมุ่งไปสู่สากลได ้

     

การทํานุบํารุงอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกฬีาไทย 
31. เช่ือวา่สถาบนัการพลศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัท่ีจะสืบสาน

ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย ใหค้งอยูสื่บไป 
     

32. พอใจกบัการท่ีสถาบนัการพลศึกษาไดน้าํการละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬา
ไทยมากาํหนดไวใ้นพนัธกิจของสถาบนั 

     

33. ไดรั้บรู้วา่การดาํเนินงานดา้นการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทยไดรั้บความสนใจและร่วมมือจากสังคม
ทั้งภายในและภายนอกเป็นอยา่งดี 

     

34. เช่ือวา่หากมีการจดัหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนุบาํรุงอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย และเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเขา้ร่วมอบรมจะทาํใหมี้การเผยแพร่ซาบซ้ึงไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางขึ้น 
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ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
ระดบัของความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
35. หากมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การร้ือฟ้ืนหรือคิดคน้การละเล่น

พื้นบา้นและกีฬาไทยอยา่งจริงจงัเช่ือวา่จะทาํใหส้ถาบนัการพลศึกษา
ไดรั้บการยอมรับจากสังคมและเป็นจุดเด่นของภารกิจกเ็ป็นได ้

     

36. หากมีการจดัตั้งศนูยเ์ก่ียวกบัการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย มีการศึกษาวิจยัอยา่งจริงจงั เช่ือวา่จะทาํ
ใหส้ถาบนัการพลศึกษา จะสามารถสร้างมูลค่าไดม้ากมาย 

     

37. เช่ือในความสามารถของบุคลากรและนกัศึกษาในการท่ีจะเป็น
แบบอยา่งผูน้าํดา้นการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่น
พื้นบา้นและกีฬาไทย 

     

38. รู้สึกในความเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัการพลศึกษาท่ีจะทาํนุบาํรุง
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย 

     

39. เช่ือวา่ถึงแมส้งัคมจะเป็นแปลงไปอยา่งไร แต่หากสถาบนัการพลศึกษา
เป็นผูน้าํซ่ึงการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้น
และกีฬาไทยแลว้ความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติจะยงัคงมีความเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติสืบไป 

     

40. เช่ือวา่การทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬา
ไทย จะคงอยูไ่ดก้บัชาติไทยสถาบนัการพลศึกษาจะตอ้งร่วมมือกบัทุก
ภาคส่วนและกาํหนดแผนงานท่ีชดัเจน มีการดาํเนินการ กาํกบั ติดตาม 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

     

 
 

ขอบคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา  

ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั 
(ด้านผลกระทบ สําหรับผู้ปกครอง) 

 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระกอบการประเมินการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั ซ่ึงมีการ
ประเมินในดา้นบริบท (context: C) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (input: I) ดา้นกระบวนการ (process: P) ดา้น
ผลผลิต (product: P) และ ดา้นผลกระทบ (impact: I)โดยคณาจารย ์มีทั้งหมด 5 หนา้  40 ขอ้ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการจดัการศึกษา มีลกัษณะการใหค้ะแนนแบบมาตราส่วน 5 ระดบั 
อยา่งไรกต็าม ขอ้คาํตอบของท่านเป็นขอ้มูลบางส่วนของการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ช่วย

ในการสะทอ้นการจดัการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ของสถาบนัการพลศึกษา นาํไปสู่การ
ปรับปรุงการจดัการศึกษาอุดมศึกษาในอนาคตให้เกิดประโยชนสู์งสุด 

                   ขอบคุณอยา่งสูง 
        ดุสิต  วิพรรณะ 
     นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ขอนแก่น 

 

ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (    ) ทีต่รงกบั
ตวัท่าน 

1. เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง 
2. อาชีพ  (    ) รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (    ) ทาํงานในเอกชน  
3. (    ) เกษตรกรรม (    ) ประกอบอาชีพส่วนตวั (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ................... 
4. เป็นผูป้กครองของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต .................................. 
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ตอนที ่2 ความคดิเห็นในการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสถาบันการพลศึกษา ตามแนวทางการ
ประเมินเชิงระบบและรวมพลงั มลีกัษณะการให้คะแนนแบบมาตราส่วน 5 ระดบั (Rating Scale)  มี
แนวทางการตอบ โดยการทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง ระดับความคดิเห็น ซ่ึงแต่ละระดับมีค่า
นํา้หนักของคะแนน ดงันี ้

คะแนน  5         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนน  4         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
คะแนน  3         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
คะแนน  2         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
คะแนน  1         หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
ระดบัของความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การจดัการเรียนการสอน 
1. สถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัทางการศึกษาท่ีสงัคมทัว่ไปใหก้าร

ยอมรับจึงมีผูส้นใจเขา้สมคัรเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี 
     

2. เช่ือวา่สถาบนัการพลศึกษาเป็นสถาบนัทางการศึกษาเฉพาะทางท่ีผลิต
ผูน้าํทางวิชาการทางพลศึกษาใหก้บัสังคมภายหลงัจากการปรับเปล่ียน
จากวิทยาลยัพลศึกษาเป็นสถาบนัการพลศึกษา 

     

3. สถาบนัการพลศึกษาเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเขา้ศึกษาโดยมีระเบียบท่ี
สามารถยดืหยุน่ใหก้บัผูท่ี้อยากจะศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีได ้

     

4. นกัศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบนัสามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บัสถาบนัใน
ดา้นการกีฬาในระดบัชาติและนานาชาติอยา่งมากมาย 

     

5. หากเขา้เรียนในสถาบนัการพลศึกษาแลว้ นกัศึกษามีแนวทางการ
ประกอบอาชีพไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยเฉพาะทางดา้นวงการพลศึกษา 

     

6. รู้สึกพอใจกบัระบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งปลูกฝังและพฒันาผูเ้รียนดา้น
ความรู้ ทกัษะปฏิบติั และคุณธรรมจริยธรรม 

     

7. ไดรั้บรู้ในการจดัประสบการณ์ตรงดา้นการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียน 
โดยเฉพาะในดา้นการฝึกปฏิบติัทกัษะดา้นกีฬาและการตดัสิน 

     

8. ไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนของนกัศึกษา ทั้งดา้น 
พฤติกรรม และสงัคม ของนกัศึกษาในสถาบนัการพลศึกษา 

     

9. สงัคมโดยทัว่ไปใหเ้กียรติและยอมรับของบุคลากรและนกัศึกษาใน
สถาบนัการพลศึกษาท่ีเป็นผูน้าํทางความคิดและผูน้าํดา้นการพลศึกษา 
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ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
ระดบัของความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
10. ผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนมากช่ืนชมในการทาํงานและยอมรับในความเป็นมือ

อาชีพของผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัการพลศึกษา 
     

การวจิยัและสร้างสรรค์ทางวชิาการ 
11. รับรู้ถึงการต่ืนตวัของบุคลากรท่ีใหค้วามสนใจในการศึกษาคน้ควา้วิจยั

เพือ่สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
     

12. มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท์างวิชาการจนเป็นท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไป 

     

13. รู้สึกพอใจกบัการท่ีไดรั้บรู้วา่มีความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัมา
ถ่ายทอดกบัผูเ้รียนสมํ่าเสมอ 

     

14. รู้สึกพอใจวา่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการไดแ้ปลงมาสู่
การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

     

15. ชอบท่ีจะเห็นทีมงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการในลกัษณะการ
มีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายและมีการดาํเนินอยา่งจริงจงั 

     

16. สถาบนัการพลศึกษามกัจะมีผลงานดา้นการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรับหรือมี
ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติอยูเ่สมอ 

     

17. สถาบนัการพลศึกษามกัจะไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัและสร้างสรรค์
ทางวิชาการทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

     

18. พอใจกบัท่ีสถาบนัการพลศึกษาไดมี้เวที เช่น การจดัประชุมวิชาการ การ
มีวารสารทางดา้นพลศึกษา เป็นตน้ รองรับใหก้บัผูท่ี้ทาํวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคท์างวิชาการไดน้าํเสนอและเผยแพร่ผลงาน 

     

19. ไดรั้บรู้วา่สถาบนัการพลศึกษาไดท้าํความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อ
สนบัสนุนการวิจยัทางดา้นการพลศึกษาเพือ่สนองตอบต่อความตอ้งการ
ของสังคม 

     

20. รู้สึกพอใจกบัการท่ีมีการสนบัสนุนใหค้ณาจารยทุ์กคนตอ้งทาํวิจยั
ในทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 เร่ือง 

     

การบริการวชิาการและการกฬีา 
21. รู้สึกพอใจกบัโครงสร้างของสถาบนัการพลศึกษาท่ีมีฝ่ายดูแลรับผดิชอบ

เร่ืองของการใหบ้ริการวิชาการและการกีฬาทั้งจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

     

22. รู้สึกพอใจกบัวิธีการใหบ้ริการวิชาการและการกีฬาอย่างหลากหลายและ
ครอบคลุม 
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ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
ระดบัของความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
23. ไดรั้บรู้ถึงการใหบ้ริการท่ีครบวงจรในทางดา้นการกีฬาของสถาบนัการ

พลศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

24. มีทศันคติท่ีดีเม่ือไดรั้บรู้วา่สถาบนัการพลศึกษาไดน้าํนกัศึกษาใหก้าร
บริการเก่ียวกบัการสอนกีฬาและตดัสินกีฬาตามโรงเรียนต่างๆ 

     

25. เม่ือมีโครงการต่างๆดา้นการกีฬา จะนึกถึงสถาบนัการพลศึกษาเป็น
อนัดบัแรกท่ีจะคอยใหค้าํปรึกษาหรือใหก้ารช่วยเหลือ 

     

26. เม่ือมีการจดักิจกรรมดา้นการกีฬาต่างๆ เห็นวา่สถาบนัการพลศึกษาจะมี
ความพร้อมในเร่ืองของสถานท่ีและบุคลากร 

     

27. การบูรณาการเก่ียวกบัหลกัวิชาการและการกีฬามาใหค้วามรู้กบัชุมชน 
สงัคม แลว้เช่ือวา่จะสามารถทาํใหป้ระชาชนลดความเส่ียงเก่ียวกบัโรค
ต่างๆและมีสุขภาพท่ีแขง็แรงสมบูรณ์มากข้ึน 

     

28. ยอมรับในความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษาท่ีจะ
ช่วยเป็นกาํลงัขบัเคล่ือนใหส้ังคมนาํหลกัการดา้นการพลศึกษาไปปรับ
ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

     

29. จากอดีตถึงปัจจุบนัสถาบนัการพลศึกษาเป็นตน้แบบของการสร้าง
แนวคิดใหก้บัสังคมท่ีรับรู้กนัทัว่ไปในความมีนํ้าใจเป็นนกักีฬา รู้แพ ้    
รู้ชนะ รู้อภยั สามารถนาํไปใชไ้ดก้บัทุกวงการ 

     

30. เช่ือมัน่วา่สถาบนัการพลศึกษาจะสร้างความเป็นอตัลกัษณ์เพื่อจะพฒันา
วงการพลศึกษาใหไ้ดรั้บการยอมรับและมุ่งไปสู่สากลได ้

     

การทํานุบํารุงอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกฬีาไทย 
31. เช่ือวา่สถาบนัการพลศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัท่ีจะสืบสาน

ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย ใหค้งอยูสื่บไป 
     

32. พอใจกบัการท่ีสถาบนัการพลศึกษาไดน้าํการละเล่นพื้นบา้นและกีฬา
ไทยมากาํหนดไวใ้นพนัธกิจของสถาบนั 

     

33. ไดรั้บรู้วา่การดาํเนินงานดา้นการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทยไดรั้บความสนใจและร่วมมือจากสังคม
ทั้งภายในและภายนอกเป็นอยา่งดี 

     

34. เช่ือวา่หากมีการจดัหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนุบาํรุงอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย และเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเขา้ร่วมอบรมจะทาํใหมี้การเผยแพร่ซาบซ้ึงไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางข้ึน 
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ความคดิเห็นด้านผลกระทบการจดัการศึกษา 
ระดบัของความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
35. หากมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การร้ือฟ้ืนหรือคิดคน้การละเล่น

พ้ืนบา้นและกีฬาไทยอยา่งจริงจงัเช่ือวา่จะทาํใหส้ถาบนัการพลศึกษา
ไดรั้บการยอมรับจากสังคมและเป็นจุดเด่นของภารกิจกเ็ป็นได ้

     

36. หากมีการจดัตั้งศนูยเ์ก่ียวกบัการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย มีการศึกษาวิจยัอยา่งจริงจงั เช่ือวา่จะทาํ
ใหส้ถาบนัการพลศึกษา จะสามารถสร้างมูลค่าไดม้ากมาย 

     

37. เช่ือในความสามารถของบุคลากรและนกัศึกษาในการท่ีจะเป็น
แบบอยา่งผูน้าํดา้นการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่น
พ้ืนบา้นและกีฬาไทย 

     

38. รู้สึกในความเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัการพลศึกษาท่ีจะทาํนุบาํรุง
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย 

     

39. เช่ือวา่ถึงแมสั้งคมจะเป็นแปลงไปอยา่งไร แต่หากสถาบนัการพลศึกษา
เป็นผูน้าํซ่ึงการทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบา้น
และกีฬาไทยแลว้ความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติจะยงัคงมีความเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติสืบไป 

     

40. เช่ือวา่การทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬา
ไทย จะคงอยูไ่ดก้บัชาติไทยสถาบนัการพลศึกษาจะตอ้งร่วมมือกบัทุก
ภาคส่วนและกาํหนดแผนงานท่ีชดัเจน มีการดาํเนินการ กาํกบั ติดตาม 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

     

 
 

ขอบคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 
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การสนทนากลุ่ม ประกอบการวจิัย 
เร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาสถาบันการพลศึกษาอุดมศึกษา  

ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลงั 
 
คาํช้ีแจง  การจดัทาํสนทนากลุ่ม (focus group) ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีวตัถุประสงค ์เพ่ือวิพากษผ์ล
การประเมินการจดัการศึกษาอุดมศึกษา และการตรวจสอบยนืยนัผลการประเมิน  

 
1.   วนัท่ีสนทนากลุ่ม .............................. เวลา..................................ณ ..................................... 
2.   ผูร่้วมสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย 

1) ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง ....................................................... 
2) ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง ....................................................... 
3) ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง ....................................................... 
4) ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง ....................................................... 
5) ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง ....................................................... 
6) ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง ....................................................... 
7) ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง ....................................................... 
8) ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง ....................................................... 
9) ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง ....................................................... 
10) ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง ....................................................... 
11) ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง ....................................................... 
12) ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง ....................................................... 
13) ผูด้าํเนินการสนทนากลุ่ม นายดุสิต  วิพรรณะ (ผูว้ิจยั) 
14) ผูจ้ดบนัทึก .......................................................................................................... 

 
3.   ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม 

1)  ผูด้าํเนินการสนทนาแนะนาํการดาํเนินการวิจยัและผลการวิจยัโดยสงัเขป และช้ีแจง
วตัถุประสงคก์ารสนทนากลุ่ม คือ เพ่ือร่วมวิพากษก์ารตรวจสอบยนืยนัผลการประเมิน
ในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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2)  ประเดน็คาํถามในการสนทนา 
(1) มีสญัญาณอะไรท่ีบ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบมาถึงการเปล่ียนแปลงของ

การจดัการศึกษาอุดมศึกษา สถาบนัการพลศึกษา 
(2) ปริมาณนกัศึกษา การออกกลางคนั แนวทางการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา 
(3) การพฒันาคณาจารย ์แรงจูงใจ และสวสัดิการต่างๆ 
(4) ระบบการบริหาร กบัความเป็นธรรมและความโปร่งใส 
(5) การจดัทาํแผนและงบประมาณ 
(6) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
(7) หลกัสูตรท่ีมีอยูเ่หมาะสมหรือไม่ ควรมีหลกัสูตรอ่ืนหรือไม่ 
(8) เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(9) การจดัการเรียนการสอน 
(10)  การวิจยัและการสร้างสรรคท์างวิชาการ 
(11)  การบริการวิชาการและกีฬา 
(12)  การทาํนุบาํรุงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้น และกีฬาไทย 
(13)  การพฒันาความเป็นเลิศดา้นกีฬา 
(14)  ความพึงพอใจกบับณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาและการมีงานทาํ 
(15)  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา 
(16)  การเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาในรายการต่างๆ ไดผ้า่นการคดัเลือกหรือเห็นชอบจาก

ศูนยกี์ฬาเพือ่ความเป็นเลิศหรือไม่ รู้หรือไม่วา่ศูนยมี์แนวทางหรือนโยบายการ
ดาํเนินงานอยา่งไร 

(17)  การเปล่ียนแปลงไปของสถาบนัการพลศึกษา ทาํใหเ้จตคติท่ีมีต่อสถาบนัเป็น
อยา่งไร 

3) สรุปผลการสนทนากลุ่ม  
4) ขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม และจบการสนทนากลุ่ม 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

และหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ตาํแหน่งและสถานทีท่าํงาน 
ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 
1.  ดร.ประกิต  หงษแ์สนยาธรรม 
 
2.  ดร.นรินทร์  สุทธิศกัด์ิ 

 
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคุณภาพ
การศึกษา สถาบนัการพลศึกษา 
ผูช่้วยอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา  
ประจาํวิทยาเขตชยัภูมิ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมิน 
1.  ผศ.ดร.พิชยั  ละแมนชยั 
 
2.  ผศ.ดร.สุนนัทา  วีรกลุเทวลั 

 
อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ (อดีตอธิการบดี) 
หวัหนา้สาขาวชิาสถิติประยกุต ์คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ผู้เช่ียวชาญด้านการพลศึกษา 
1.  ดร.ชยัรัตน ์ ชูสกลุ 

 
หวัหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขออนุญาตการเก็บรวบรวมข้อมูลและ 

ตัวอย่างการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
อธิการบดสีถาบันการพลศึกษา (นายสมพงษ์  ชาตะวถีิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          การสนทนากลุ่มเพือ่วพิากษ์ผลการประเมิน และตรวจสอบยนืยนั 

โดยผู้วจัิยร่วมซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลกัการรวมพลงั 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

 นายดุสิต  วิพรรณะ เกิดเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 เป็นบุตรของนายบุญมาก  วิพรรณะ 
และนางพีรพรรณ  วดีศิริศกัด์ิ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
มธัยมศึกษา วิชาเอก คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ เม่ือปีการศึกษา 2540 จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดบั
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวดัและประเมินผลการศึกษา เม่ือปีการศึกษา 2547 
จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น และเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก ภาคปกติ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นท่ี 7 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 เร่ิมรับราชการในตาํแหน่ง อาจารย ์1 ระดบั 3  วนัท่ี 12 ตุลาคม 2541 สังกดัวิทยาลยัพลศึกษา
จงัหวดัชยัภูมิ ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง อาจารย ์สังกดัสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชยัภูมิ 
 สถานท่ีติดต่อ : บา้นเลขท่ี 239/14 หมู่ 4 ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 36000  
โทรศพัทมื์อถือ 084-8256998  E-mail : dusit_num@hotmail.com 

 
 


