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บทคัดยอ 
 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อราง วิเคราะห ปรับปรุง และนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยอิงเกณฑความเหมาะสมและความเปนไปได  ซึ่งใชระเบียบวิธีวิจัย    
เชิงนโยบาย  ประกอบดวย  2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเปนการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย ใชขอมูลจาก         
(1) การศึกษาพหุกรณี  สถาบันอุดมศึกษา  จํานาน 5 แหง ทั้งในประเทศและตางประเทศ  (2) การวิจัยสํารวจ
สถาบันและ  (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการรางขอเสนอเชิงนโยบาย  และขั้นตอนที่สองเปนการวิเคราะหขอเสนอ
เชิงนโยบาย  ใชขอมูลจาก   (1) การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ   (2) การสนทนากลุม เปาหมาย
ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ  (3) การประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อประชาพิจารณขอเสนอเชิงนโยบาย 
 ผลการวิจัย ไดขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ประกอบดวย
วัตถุประสงค 8 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานนักศึกษา ดานคณาจารย ดานการบริหารจัดการ  
ดานแหลงเรียนรู  ดานหลักสูตร และดานสื่อ นวัตกรรม  มีเปาหมายรวม 42 รายการ และแนวการดําเนินงาน รวม 
84 รายการ  โดยผานเกณฑการประเมินความเหมาะสมทุกรายการ  สวนผลการประเมินความเปนไปได มี
เปาหมายผานเกณฑ 34 รายการ และแนวการดําเนินงานผานเกณฑ 81 รายการ 
 ขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ได เปนผลจากกระบวนการวิจัยเชิงนโยบาย
แบบมีสวนรวมที่มีระเบียบวิธีแบบผสม  ใชขอมูลจากหลายแหลงเพื่อตรวจสอบเชิงยืนยัน และผูมีสวนไดสวนเสีย
กับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไดมีสวนรวมในการวิเคราะหและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย  
จึงเชื่อไดวา เปนขอเสนอที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปได 
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ABSTRACT 
 

 
The Purpose of this study was to analyze, develop and propose policies for academic development at 

Chaiyaphum Rajabhat University (CPRU) based on specially designed, feasible criterion. Variable 
methodologies were used and applied in two stages.  The first stage consisted of researching policy options with 
local and foreign universities using multiple case studies and institutional survey. The second stage 
incorporated development of proposed policy, analysis, suitability and efficacy of policy options via in-depth 
interviews with subject-matter-experts, focus-group discussions with administrators and conducting a 
stakeholders seminar.   

The outcome of the study resulted in recommendations for eight policy objectives for academic 
development at CPRU. These included aspects of teaching and learning, research, students, faculty, academic 
management, learning resources, curriculum, plus material and innovation. Forty-two goals and eighty-four 
policy strategies were initially proposed. Of these, thirty-four goals and eighty-one policy strategies were 
considered feasible for implementation. 

The proposed policy for the CPRU resulted from a process of participatory policy research that used 
mixed methodology research.  Various sources of information were used for data triangulation in the first stage.  
Subject-matter-experts, CPRU administrators, and stakeholders of academic development proposals at CPRU 
further developed the policies in the second stage.   As a result, it is believed that the proposed policies have 
achieved wide-spread acceptance, thereby enhancing implementation strategies. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.    ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ตลอดชวงสองทศวรรษที่ผานมา องคกรและหนวยงานตาง ๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาจําเปนตอง
เรียนรูในการคาดการณอนาคต   ที่จะตองปรับตัวเขาสูโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ไมวาจะเปน      
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร  ซึ่งสงผลใหองคกรตางๆ ตองปรับตัวในการใชเทคโนโลยีเหลานี้อยางตอเนื่อง  มีการพัฒนา
ระบบการเขาถึงขอมูลขาวสารอยางทันสมัย  เพื่อติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน และ
เตรียมพรอมปรับตัวเพื่ออยูรอดไดในอนาคต (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2549)    ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
ในยุคนี้    จึงตองปรับตัวปรับทิศทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทามกลางสภาวะของ                   
การเปลี่ยนแปลงหลายมิติรอบดาน  ทั้งทางดานสังคม  และการเมืองที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลง           
อยางรวดเร็ว   รวมทั้งผลกระทบของเศรษฐกิจจากการคาเสรี   กลไกการคาแบบไรพรมแดน  สอดคลอง
กับทัศนะของคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548)  ที่วา  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการปรับตัวภายใต
กระแสการคาเสรีขามชาติ   ซึ่งมีการเคลื่อนตัวของทุนและแรงงานขามชาติดวย  รวมถึงการเปนผูนําทาง
ปญญาในการแกปญหาวิกฤตพลังงานของโลก  การตอบสนองตอกระแสการกระจายอํานาจสูทองถิ่น  
การจัดการศึกษาขามชาติของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งสงผลอยางยิ่งตอ
อนาคตของอุดมศกึษาไทยที่ตองปรับตัวครั้งใหญนี้  
    แนวโนมหลายประการที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมาและมีผลกระทบอยางสําคัญตอการจัดอุดมศึกษา
ไทยตามทัศนะของวิชัย  ตันศิริ (2549) ไดแก การจัดการอุดมศึกษาในประเทศไทยเปลี่ยนจากเดิมที่เปน
แบบการศึกษาของหัวกระทิ (elite education) มาเปนแบบการศึกษาของมวลชน (basification) มีการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยชุมชนเพิ่มขึ้น  มีการยกฐานะสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขึ้นเปนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ   การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโครงการ
จัดการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศมากขึ้น  การเพิ่มจํานวนของหนวยงานและบริษัทที่จัดการ
บริการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนธุรกิจอยางหนึ่ง   คาใชจายในการจัดการศึกษาและคาเลาเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
ยอมถือเปนภาระของรัฐและตัวนักศึกษาเองตองแบกรับภาระอยางหลีกเลี่ยงไมได ความจําเปนที่
สถาบันอุดมศึกษาผูจัดบริการการศึกษา  ซึ่งเปนบริการสาธารณะจะตองแสวงหาแหลงทุนสนับสนุน  อัน
อาจหมายถึงการดําเนินกิจกรรมที่มุงหากําไรมากขึ้น   แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชน    
ความสามารถของรัฐในการจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณลดลง  แตความตองการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น  รวมไปถึงความตองการของประชาชนดานการศึกษาผูใหญที่ขยายตัว
กวางขวางขึ้นอยางรวดเร็ว  คุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาประสบปญหาเพราะขาดการกํากับดูแล
และควบคุมอยางเทาทัน  การทําขอตกลงทวิภาคีของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในฐานะสินคาและ
บริการสาขาหนึ่ง อาจเปนชองทางกอใหเกิดปญหาโดยรูเทาไมถึงการณไดงาย  และแนวโนมที่กลาวมา
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หลายประการไดเริ่มสอเคาเปนปญหาของสังคมไทยและกําลังรุกรานจนกลายเปนวิกฤติอุดมศึกษาอีกครั้ง
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา และการแสวงหากําไร
จนกลายเปนธุรกิจการศึกษาในหลายๆ สถาบัน   หากไมรีบหาทางแกไขและควบคุมคุณภาพ  อุดมการณ
ของการอุดมศึกษาที่มุงหวังสรางปญญาชนใหกับสังคม ซึ่งอาจกลายเปนการสรางปญหาใหกับสังคม   
เสียเอง 
 สถาบันอุดมศึกษาจึงตองเรงปรับตัว ทั้งทางนโยบาย กลยุทธและการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อน   
พันธกิจของแตละสถาบันในการพัฒนาคน และพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
ทั้งยังตองพัฒนาสมรรถนะการศึกษาใหสามารถแขงขันไดในเวทีสากล  ซึ่งจากที่ประเทศไทยถูกจัดอยูใน
อันดับที่คอนไปทายตาราง ในสมรรถนะดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร และ
การศึกษา จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย  International Institute for 
Management Development(IMD) ระหวาง พ.ศ.2544-2548  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) 
จึงนับเปนจุดออนที่สําคัญ  ที่ฉุดรั้งสมรรถนะในการแขงขันของประเทศไทย  สถาบันอุดมศึกษาจะตอง
ตระหนักในปญหาและรวมรับผิดชอบ  โดยถือเปนพันธกิจรวมกันเพื่อเสริมสรางสมรรถนะใน            
การแขงขันของประเทศดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี  ทางวิทยาศาสตรและการศึกษาใหเขมแข็ง
ทัดเทียมอารยะประเทศในอนาคตอันใกลนี้  
 หลักการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่สําคัญที่สุด คือ การมุงความเปนเลิศทางวิชาการ 
(academic excellence) (วิจิตร ศรีสอาน, 2518) ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงเนนความสําคัญของงาน
วิชาการมาก โดยถือวางานวิชาการเปนหัวใจของสถาบัน นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษายังทําหนาที่ผลิต  
ผลงานทางวิชาการ สรางนักวิชาการและใชผลงานทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (ไพฑูรย           
สินลารัตน, 2542) แตขณะนี้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยกําลังประสบปญหาดาน
คุณภาพทางวิชาการ และยังดอยกวาประเทศเพื่อนบานหลายประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (รุง     
แกวแดง, 2542) ทั้งนี้เพราะสถาบันอุดมศึกษาออนแอทั้งการบริหารงานบุคคล และการบริหารวิชาการ
(จรัส  สุวรรณเวลา, 2540) นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษายังมีปญหาอื่นๆเชน ผลิตคนไมทันตอการพัฒนา
ประเทศ ไมทันตอความกาวหนาทางวิชาการของโลกและผลิตคนไมสอดคลองกับกระแสรุนแรงของ
ความผันผวนทาง เศรษฐกิจระหวางประเทศ (ไพฑูรย สินลารัตน, 2544)  ในขณะที่ สุธรรม อารียกุล 
(2542) กลาวถึงวิกฤตอุดมศึกษาไทยที่สงผลกระทบตอการสรางบัณฑิตใหมีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ ประกอบดวย  (1) ปญหาคุณภาพหลักสูตร เชน หลักสูตรขาดความหลากหลาย 
ขาดความยืดหยุน  ลาสมัย  ลอกเลียนแบบจากตางประเทศ ไมสงเสริมความคิดระดับสูงใหผูเรียนขาด
ความเปนสากล ฯลฯ  (2) ปญหาคุณภาพการเรียนการสอน เชน จํานวนอาจารยที่สําเร็จการศึกษาจาก       
ตางประเทศ และจากสถาบันซึ่งเปนที่ยอมรับลดลง  อาจารยที่มีคุณภาพทั้งการสอนและการวิจัยมีนอย  
ไมมีมาตรการขจัดอาจารยที่ไรคุณภาพออกจากระบบ  ตํารา  และสื่อการสอนมีคุณภาพต่ํา รัฐลงทุนดาน
การวิจัยนอย และศรัทธาตออาชีพอาจารยตกต่ํา ฯลฯ  (3) ปญหาคุณภาพบัณฑิต เชน คุณภาพกอนเขาเรียน
ของนิสิตตกต่ําลง คานิยมการเรียนเพ่ือความรูลดลง และนิสิตเบื่อหนายการเรียนเนื่องจากเรียนวิชา      
ซ้ําซอน ฯลฯ 
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 ในขณะที่แนวโนมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนศูนยกลางการพัฒนา ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ตอเนื่องกันของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 และ 10 (วงศกร  ภูทอง และอลงกต  ศรีเสน, ม.ป.ป. และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550)  ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีภารกิจรวมกัน ที่ตองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหตอบรับกับยุทธศาสตรชาติ และทองถิ่นตามมาตรา 8 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทองถิ่น          
ตามปรั ชญาของสถาบั น ในมาตร า 7แห งพระร าชบัญญั ติ มหา วิทย าลั ย ร าช ภัฏ  พ .ศ . 2547  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง    
ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ปรับปรุง  ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู ประกอบกับความตองการในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของประชากรในทองถิ่นเขตบริการคอนขางสูง  โดยจะเห็นไดจากสถิติจํานวนนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกป (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2548)  ซึ่งนับเปนภารกิจที่กวาง ยิ่งใหญและ    
ทาทาย โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ใหสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหตอบสนองตอ
ความตองการของทองถิ่น และสอดคลองกับแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได 
 ที่ผานมาแมวาจะมีกฎหมายทางการศึกษาที่มีผลทางการบังคับใช คือพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2542  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) แลวก็ตาม โดยมีความพยายามผลักดันการปฏิรูป
การศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณทั้งทางกฎหมายและทางการบริหารจัดการศึกษา แตผลในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะผลิตผลและผลลัพธทางการศึกษาที่ออกสูสังคมยังไมตอบสนองบทบัญญัติทางกฎหมายนี้ได
เทาที่ควร  ดังเชนในมาตรา 24(5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  สื่อ
การสอนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใช       
การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน  จากสื่อ    
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  ในมาตรา 28  วรรค 3 สําหรับหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง  และวรรคสองแลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะ
พัฒนาวิชาการวิชาชีพช้ันสูงและการคนควา  วิจัย  เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคมและในมาตรา 
30  ใหสถานศึกษาพัฒนา กระบวนการเรียนการสอน  ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ในมาตรา 30 นี้ ไพฑูรย 
สินลารัตน  (2542) ไดอธิบายวา  ผูสอนจะตองมีการวิจัยคนควาอยู เสมอ   เพื่อจะทําใหผู เรียนมี             
ความทันสมัยอยูตลอดเวลา และใน มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก  ทั้งยังบังคับในมาตรา48ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบ             
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก และเมื่อพิจารณาถึงสาระของกฎหมายฉบับนี้ในภาพรวมจะมุงเนน
ความเหมาะสม  ความสมบูรณของการจัดการศึกษาที่ควรจะเปน  มุงพัฒนาวิชาการของสถานศึกษาในทุก



 4 

ระดับ  โดยเฉพาะกระบวนการทางวิชาการของการศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีความจําเปน
จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ  ตอบสนอง
สังคมผูใชบัณฑิตและสามารถรองรับแนวโนมของ การพัฒนาวิชาการในอนาคตดวย 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ในฐานะหนวยนโยบายไดมีความพยายามในการสรางระบบและ
กลไกในหลายสวนที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท แตคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม หลายแหงโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏใหมยังอยูระดับที่ตองปรับปรุง ในดานการพัฒนาวิชาการและปจจัยสนับสนุนวิชาการ โดยใน
มาตรา 34 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  ไดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ
ของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่
เกี่ยวของ  และตอมาไดมีโครงการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา, 2549)  ซึ่งเปนอีกความพยายามหนึ่งที่จะกระตุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  โดยประเมินจากขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย(university profile)  ของ
สถาบันอุดมศึกษาในรอบป พ.ศ.2548  ซึ่งมีขอมูลพ้ืนฐานที่ตองแสดงถึง 120 รายการ ที่ครอบคลุมจุดเนน
ในทุกๆดานของมหาวิทยาลัย ไดแก ดานการเรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการ  แตเมื่อมี      
การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  กลับไดรับการคัดคาน ไมยอมรับและไมเห็นดวยจากหลายๆ
สถาบัน จึงไมสามารถกระตุนกระแสการแขงขันในการพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ
สูงขึ้นตามเจตนารมณของโครงการเทาที่ควรจะเปน   และจากการมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ที่กํากับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2548)  อันสงผลใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมีการดําเนินงานดานหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑที่
กําหนด สงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งเดิมใชหลักสูตรรวมกันตองพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเปน
ของสถาบันใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  สงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมหลายแหง  
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตองประสบกับปญหาการขาดความพรอมในดานปจจัยทางวิชาการ
ซึ่งตองเรงพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑโดยเรงดวน   
 จากมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
(2548)  รอบแรกที่ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาใน 3 มิติ  ไดแก  มาตรฐานดานปจจัย   ดานกระบวนการ  
และดานผลผลิต นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไดรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ในป พ.ศ.2548  ที่
ไดผลการประเมินสะทอนความเปนจริงภายในวา ในหลายตัวบงช้ีคุณภาพขององคประกอบทางวิชาการ
และปจจัยสนับสนุนยังอยูในระดับความพึงพอใจที่ตํ่าถึงปานกลาง ไดแก องคประกอบที่ 2  การเรียน  
การสอน ในตัวบงช้ีคุณภาพการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร ระบบการพัฒนาอาจารย ระบบ  
การคัดเลือกนักศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และสื่อการเรียนการสอนองคประกอบที่ 4        
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การวิจัย ในตัวบงช้ีคุณภาพเงินสนับสนุน คุณภาพของงานวิจัยและงานสรางสรรค องคประกอบที่ 7    
การบริหารและการจัดการ ในตัวบงช้ีคุณภาพนโยบายและแผนการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร 
และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และองคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ในตัวบงช้ีคุณภาพนโยบายและแผน  ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และประสิทธิผลของ         
การประกันคุณภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2548)  ซึ่งตัวบงช้ีคุณภาพที่กลาวมาเปนผลจาก           
การประเมินตนเองภายในที่ตองเรงปรับปรุงพัฒนาใหสูงขึ้นตอไป   
 จากผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ีของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548)  ไดช้ีจุดที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับงานดาน
วิชาการและปจจัยสนับสนุนทางวิชาการ ไดแก  การใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีเขามาใชใน    
การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษาอยางเปนระบบ  การติดตามผลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในดานคาตอบแทน 
และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  การสนับสนุนสงเสริมการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและวิทยานิพนธ
นักศึกษา  การสงเสริมใหคณาจารยมีความเขาใจในเรื่องผูเรียนเปนศูนยกลางใหมากขึ้น  สงเสริมศักยภาพ
อาจารยดานการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยใหมากขึ้น   การบูรณาการดานเนื้อหา หลักสูตรการเรียนการสอน 
การวิจัย  การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเขาดวยกันเปนภาพองครวมมากขึ้น  
กิจกรรมนักศึกษาและกระบวนการเรียนรูที่ เนนการปฏิบัติจริงใหมากขึ้น   การทบทวนจํานวน
คณะกรรมการประจําหลักสูตร ผูสอน และที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษาเพื่อผลิตสิ่งที่มีคุณคาแกสังคม  หนังสือหองสมุดในสวนที่เปนแหลงคนความีไมเพียงพอ  
คอมพิวเตอรชวยสืบคนยังไมสะดวกในดานการบริหารจัดการ  ควรมีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนา
แหลงเรียนรู  การกระตุนใหนักศึกษามีนิสัยรักการอาน   การแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนวิจัยเพื่อสราง
องคความรู และวิจัยสถาบันเพื่อประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนและทองถิ่นมากขึ้น  ไมมีขอมูล
อาจารยที่เปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพภายนอกสถาบันไว  ภาระงานของอาจารยสูงเปนอุปสรรคของ  
การขยายการใหบริการวิชาการ  การวางแผนและกําหนดมาตรการบูรณาการการเรียนการสอนที่ใชชุมชน
เปนฐานมากขึ้น  การสรางความเชื่อมั่นดานวิชาการของคณาจารยแกชุมชน จังหวัด  สงเสริมความเขาใจ
มิติวัฒนธรรมดวยการบูรณาการเขากับการดําเนินงานทั้งการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
แกชุมชนทองถิ่น  การบูรณาการดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารมหาวิทยาลัยทั้ง
ความตอเนื่องของผูรับผิดชอบและความรูความเขาใจและขาดการจัดเก็บเอกสารหลักฐานรวม ทั้งขอมูล
เพื่อรองรับการประเมิน จากที่กลาวมานี้  จึงเปนจุดที่ควรพิจารณาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่ไดสะทอนผลถึงความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาวิชาการของสถาบัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
องคประกอบและปจจัยสนับสนุนทางวิชาการทั้งหลาย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ครบรอบ  6 ป เมื่อ 12 กรกฎาคม 2550  จึงนับไดวายัง เปน
มหาวิทยาลัยใหมทั้งขนาดองคกรและโครงสรางพื้นฐานยังไมซับซอนมากนัก  จึงยิ่งมีความจําเปนที่
จะตองทําการวิจัยเชิงนโยบาย(policy  research)  อันเปนกระบวนการศึกษาปญหาพื้นฐานทางสังคม 
เพื่อใหไดขอเสนอที่เหมาะสมและเนนการปฏิบัติที่เปนไปได(possible action oriented recommendations) ไว
สําหรับผูกําหนดนโยบายไดใชประกอบการตัดสินใจ(วิโรจน  สารรัตนะ, 2550)   โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
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ดานการพัฒนาวิชาการที่ทุกฝายที่มีสวนไดเสียตองเรงระดมความคิด  เสนอแนวทางในการพัฒนาใหมี
ความเขมแข็ง  มีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน  สามารถแขงขันไดในเวทีสากลภายใตความเปนสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นโดยแทจริง  รวมถึงเพื่อตอบสนองกระแสความตองการเขารับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  และ การสรางผลผลิตทางวิชาการของประชาชนวัยผูใหญของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนในทองถิ่นที่เพิ่มสูงขึ้น   เปนปจจัยเรงใหสถาบันตองหาแนวทางในการพัฒนาวิชาการใหชัดเจน มี
ยุทธศาสตรและแนวทางในการปฏิบัติที่นําไปสูปรัชญา  วิสัยทัศน  ใหบรรลุในพันธกิจ และเปาหมายที่ 
ต้ังไว     
 จากสภาพปจจุบัน และแนวโนมที่กลาวมาขางตน  สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาในทุกรูปแบบใน                
ทุกสังกัดมีการกําหนดทิศทาง และเปาหมายการพัฒนาไปสูทิศทางและแนวโนมที่ปรับเปลี่ยนของอนาคต  
ใหพันธกิจการอุดมศึกษาตอบสนองความตองการของสังคมที่เปลี่ยนไป  โดยเฉพาะการสอนและการวิจัย
ที่นับเปนพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาและเปนองคประกอบสําคัญการพัฒนาวิชาการใน 
สถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาวิชาการจึงเปนพันธกิจหลักที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญและพัฒนา
อยางตอเนื่องโดยที่การบริหารงานทุกอยางในสถาบันอุดมศึกษาเปนการบริหารเพื่อทําใหงานวิชาการ      
กาวหนาและพัฒนามากขึ้น (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2530)  ในการวิจัยครั้งนี้จึงมุงกําหนดทิศทาง  การพัฒนา
วิชาการของมหาวิทยาลัยใหสามารถตอบสนองพันธกิจของสถาบัน  เปนไปตามเกณฑและมาตรฐานที่
เกี่ยวของ รองรับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในอนาคต จากการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
กรณีศึกษา  ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย และมุมมองของผูเช่ียวชาญ  ดังนั้นการที่จะพัฒนา
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ใหสามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ มุงสู
ความเปนมาตรฐานทางวิชาการ สามารถตอบสนองความตองการในการพัฒนาดานการศึกษาของทองถิ่น
ไดอยางยั่งยืน  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 

2.  คําถามวิจัย 
 2.1 รางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ไดจากการวิจัย
เชิงสํารวจสถาบัน และจากพหุกรณีศึกษามหาวิทยาลัยตนแบบ 5 แหง ในดานการเรียนการสอน  การวิจัย  
นักศึกษา  คณาจารย  การบริหารจัดการ  แหลงเรียนรู  หลักสูตร และสื่อ นวัตกรรม ในองคประกอบที่
เปนวัตถุประสงค  เปาหมาย และแนวการดําเนินงานของนโยบายมีอะไรบาง 
 2.2 ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในดานตางๆ 
ดังกลาวในคําถามการวิจัยขอ 1  ที่ไดรับการวิเคราะห และปรับปรุงแกไขสองระยะ  คือ ระยะแรกโดย     
การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ และการสนทนากลุมเปาหมายผูบริหารมหาวิทยาลัย   ระยะที่สองโดย
การประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อประชาพิจารณขอเสนอในองคประกอบที่เปนวัตถุประสงค 
เปาหมาย และแนวการดําเนินงานของนโยบาย มีอะไรบาง 
 

3.    วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อราง วิเคราะห ปรับปรุง และนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏชัยภูมิในดานการเรียนการสอน  การวิจัย  นักศึกษา  คณาจารย  การบริหารจัดการ  แหลงเรียนรู   
หลักสูตร และสื่อ นวัตกรรม ในองคประกอบที่เปนวัตถุประสงค  เปาหมาย และแนวการดําเนินงานของ
นโยบาย โดยอิงเกณฑความเหมาะสมและความเปนไปได 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้กําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้ 
 4.1 ขอบเขตองคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบาย    ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีองคประกอบสองสวนตามผลการศึกษาของ วิโรจน สารรัตนะ (2550)  
คือวัตถุประสงคของนโยบาย(policy objectives)  เปาหมาย(goals)  และแนวการดําเนินงานของนโยบาย
(policy means)   
 4.2        ขอบเขตของเนื้อหาเพื่อการวิจัย  จากการศึกษาแนวคิดและผลการวิจัยในการพัฒนา
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  เรียงตามลําดับความสอดคลองของทั้ง 23 แนวคิดที่ศึกษา ได
ขอบเขตของเนื้อหาเพื่อการวิจัย 8 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546; จําเริญรัตน เจือจันทร, 2543; 
จิรพัฒน  เงาประเสริฐวงศ, 2544; ไชยา ภาวะบุตร, 2549; นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช, 2541; 
บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร, 2543; บุญรอด วุฒิศาสตรกุล, 2535; บุญรักษา ถาวรภักดี, 2545; พระมหาธีรเพชร  
มาตรพงษ, 2547; วรานันท เรืองประดิษฐ, 2545; สมคะเน ค้ําจุน, 2543; สํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา, 2549; สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2544; สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน), 2547; สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน), 2549; สุทธิธัช คนกาญจน, 2547; สุพนิดา ชัยวิทย, 2546; อาทิตยา ดวงมณี, 2540;    
อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท, 2537; AACN, 1997; Asworth & Harvey, 1994; Times, 2004)  ไดแก   
  (1)  ดานการเรียนการสอน    
  (2)   ดานการวิจัย    
  (3)    ดานนักศึกษา    
  (4 )   ดานคณาจารย    
  (5)   ดานการบริหารจัดการ    
  (6)   ดานแหลงเรียนรู    
  (7)   ดานหลักสูตร และ   
  (8) ดานสื่อและนวัตกรรม  
 4.3       ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา  จําแนกออกเปนสองพื้นที่  เพื่อใหมีความสอดคลองกับคําถาม   
การวิจัยที่กําหนดขางตน มีดังตอไปนี้  คือ  
 4.3.1     พ้ืนที่ในการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาตนแบบการพัฒนาวิชาการ  จํานวน  5  แหง 
ไดแก  (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (3) มหาวิทยาลัยมหิดล         
(4) University of  Maryland และ (5) Washington State University 
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 4.3.2 พ้ืนที่ในการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและขอเสนอแนวทางการพัฒนา
วิชาการ  ใชมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนกรณีศึกษา 
 4.4       ขอบเขตดานกลุมเปาหมายในการวิจัย   ผู วิจัยศึกษาจากตัวแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ผูบริหาร  อาจารยประจํา  อาจารยพิเศษ  นักศึกษา  ผูปกครองนักศึกษา นักเรียน ปราชญ
ทองถิ่น  ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  นายจางหรือผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิต  ผูทรงคุณวุฒิดาน
การบริหารการศึกษาและการบริหารสถาบันอุดมศึกษา  
 4.5 ขอบเขตดานเวลา   การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการในปการศึกษา 2550-2551  โดยเริ่ม
เก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนธันวาคม  2550  และแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2552 
 

5.    นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้   ไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่สําคัญดังนี้ 
 5.1       ขอเสนอเชิงนโยบาย  หมายถึง  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยนโยบาย เพื่อการปฏิบัติใน  
เชิงนโยบาย ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ  คือ วัตถุประสงค(policy objectives) เปาหมาย(goals) และ             
แนวการดําเนินงานของนโยบาย(policy means) 
 5.2 วัตถุประสงค   หมายถึง  วัตถุประสงคของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 5.3 เปาหมาย   หมายถึง   เปาหมายของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 5.4 แนวการดําเนินงาน   หมายถึง  แนวทางการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
 5.5 การพัฒนาวิชาการในระดับอุดมศึกษา หมายถึง  การทําใหภารกิจที่เกี่ยวกับวิชาความรู
ทั้งหลาย ซึ่งประกอบดวย  ดานการเรียนการสอน  การวิจัย  นักศึกษา  คณาจารย  การบริหารจัดการ     
แหลงเรียนรู  หลักสูตร และสื่อ นวัตกรรม ของการจัดการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษา ใหมีความเจริญ 
กาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป 
 5.6 วิชาการ  หมายถึง  ภารกิจที่เกี่ยวกับวิชาความรูทั้งหลายของการจัดการศึกษา ซึ่งมี
ขอบขายภารกิจที่ประกอบดวย การเรียนการสอน  การวิจัย  นักศึกษา  คณาจารย  การบริหารจัดการ  
แหลงเรียนรู  หลักสูตร  และสื่อ นวัตกรรม 
 5.7 ดานการเรียนการสอน(learning & teaching)  หมายถึง  องคประกอบหนึ่งของงานดาน
วิชาการที่มีขอบขายเกี่ยวกับ  (1) การจัดโครงสรางหลักสูตร และเนื้อหาสาระวิชา  (2) การวางแผน       
การสอน  (3) เทคนิควิธีและกระบวนการสอนที่ยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง  (4) การจัดประสบการณ
การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม และการวิจัย  (5) การประเมินผล และเทียบโอนผลการศึกษา 
 5.8 ดานการวิจัย(research)  หมายถึง  องคประกอบหนึ่งของงานดานวิชาการที่มีขอบขาย
เกี่ยวกับ  (1) ปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย  (2) ทุนวิจัย  (3) บุคลากรและศักยภาพทางการวิจัย            
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(4) วิทยานิพนธ  สารนิพนธและการวิจัยในกระบวนการเรียนการสอน   (5) การเผยแพรและนําเสนอ
ผลงานวิจัย 
 5.9 ดานนักศึกษา(students)  หมายถึง  องคประกอบหนึ่งของงานดานวิชาการที่มีขอบขาย
เกี่ยวกับ  (1) คุณสมบัติและการรับเขาเปนนักศึกษา  (2) กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักศึกษา  (3) ทุน สวัสดิการ การแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา  (4) การไดงานทํา 
การศึกษาตอ รางวัลและเกียรติยศที่บัณฑิตหรือศิษยเกาไดรับ และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
  5.10 ดานคณาจารย(faculty)  หมายถึง  องคประกอบของงานดานวิชาการที่มีขอบขาย
เกี่ยวกับ  (1) จํานวน คุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณของอาจารย  (2) ตําแหนง ผลงานทางวิชาการ 
และรางวัลเกียรติยศช่ือเสียง  (3) ทักษะและเทคนิคการสอนของอาจารย  (4) คุณธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  (5) กลไกการพัฒนา สวัสดิการและสวัสดิภาพอาจารย 
 5.11 ดานการบริหารจัดการ(academic management) หมายถึง องคประกอบของงานดาน
วิชาการที่มีขอบขายเกี่ยวกับ (1) การกําหนดโครงสรางการบริหารวิชาการ (2) การจัดการทางการเงินและ
งบประมาณ (3) การบริหารทรัพยากรบุคคล  (4) การประกันคุณภาพ  (5) การบริการวิชาการและ การทํานุ  
บํารุงศิลปวัฒนธรรม   

5.12  ดานแหลงเรียนรู(learning sources)  หมายถึง  องคประกอบของงานดานวิชาการที่มี
ขอบขายเกี่ยวกับ  (1) หองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คนควา  (2) การสํารวจ พัฒนาและจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  (3) การใชแหลงเรียนรู
ทั้งในและนอกสถานศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน   (4)  แหลงฝกภาคปฏิบัติและฝกประสบการณ 

5.13 ดานหลักสูตร(curriculum)   หมายถึง  องคประกอบของงานดานวิชาการที่มีขอบขาย
เกี่ยวกับ  (1)  การศึกษาวิเคราะหปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  (2)  เอกสารหลักสูตร คูมือการใชและ
เอกสารประกอบหลักสูตร  (3) การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน  (4) การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการใชหลักสูตร   

5.14 ดานสื่อ นวัตกรรม(materials & innovations)  หมายถึง  องคประกอบของงานดาน
วิชาการที่มีขอบขายเกี่ยวกับ  (1) หองสมุดและการใหบริการ  (2) การผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  (3) ระบบฐานขอมูลและการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอร
ที่ทันสมัย   (4) งบประมาณและคาใชจายในระบบหองสมุดและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.15 เกณฑดานความเหมาะสม(propriety)  หมายถึง  บรรทัดฐานขั้นต่ําในการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของขอเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากกระบวนการไดมา  ความครอบคลุมพันธกิจ  
การใชถอยคํา  สํานวนการจัดกลุม หรือลําดับ และการมีจุดเดน 

5.16 เกณฑดานความเปนไปได(feasibility)  หมายถึง บรรทัดฐานขั้นต่ําในการพิจารณาถึง
ความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย  ซึ่งพิจารณาจากความสามารถนําไปปฏิบัติ  การมีทรัพยากร  
เพียงพอที่จะปฏิบัติได  ภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  และการมีระเบียบขอบังคับ  กฎหมายที่เอื้อให
สามารถปฏิบัติได 
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6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้จะทําใหไดขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ  ซึ่งจะนําไปใชใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

6.1 ในเชิงวิชาการ  สามารถนําผลการวิจัยเปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีขององคประกอบใน     
การพัฒนาวิชาการเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยและพัฒนา (R&D)  การวิจัยปฏิบัติการแบบมี   
สวนรวม (PAR) หรือการวิจัยเชิงนโยบาย(policy research) ได  ตลอดจนเปนการขยายองคความรู           
ดานนโยบายทางการบริหารการอุดมศึกษาและเปดประเด็นเพื่อการศึกษาคนควาตอไป 

6.2 ในเชิงการประยุกตใช   มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิสามารถใชเปนกรอบแนวทางเพื่อ       
การพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยได หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นอาจนําผลการวิจัยไปใชเปนกรณีศึกษา
ในการพัฒนาวิชาการใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพทางการปฏิบัติและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 



บทที่   2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏชัยภูมิ  ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาการนําเสนอเปน 4   ตอน  คือ  ตอนที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและการวิจัย 
เชิงนโยบาย ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและแนวโนมการพัฒนาวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา  ตอนที่ 3  องคประกอบในการพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  และตอนที่ 4  บริบททั่วไป
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  ดังจะไดนําเสนอรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้  
 

1.  ตอนที่   1    แนวคิดเก่ียวกับนโยบายและการวิจัยเชิงนโยบาย 
 นโยบายนับเปนแนวทางในการดําเนินงานของนักบริหารระดับสูงอยางมีหลักมีเกณฑของการบริหาร
กิจการทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกๆดาน  ยอมตองใชนโยบายนําการพัฒนาตางๆ  สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวย
บริการสาธารณะทางการศึกษาระดับสูงที่ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
อยางมีทิศทาง  ชวยใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมายในการพัฒนาของฝายบริหารไดอยางเหมาะสม  
ดังนั้นผูศึกษาเกี่ยวกับนโยบายจึงควรรูจักนิยามหรือความหมายของนโยบาย   ความสําคัญของนโยบาย ระดับของ 
นโนบาย  ประเภทของนโยบาย  องคประกอบของนโยบาย  กระบวนการกําหนดนโยบาย  รูปแบบการกําหนด
นโยบาย  ลักษณะของนโยบายที่ดี  การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และการวิจัยเชิงนโยบาย  ซึ่งผู วิจัยได
ทําการศึกษาวิเคราะหและนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

1.1 ความหมายของนโยบาย 
นโยบาย คือหลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเปนแนวดําเนินการ  เปนความหมายตามพจนานุกรม

ราชบัณฑิตยสถาน (2542)  สวนปทานุกรม Oxford English Dictionary (จุมพล หนิมพานิช,  2547)  ไดให            
คําจํากัดความนโยบาย วา  หมายถึง  ความฉลาดและการใชดุลยพินิจที่หลักแหลมในทางการเมือง  ศิลปะแหง         
การดําเนินกิจการของบานเมือง  การดําเนินการที่ฉลาดรอบคอบ  แนวทางการดําเนินการของรัฐบาล หรือ        
พรรคการเมืองเปนตน และความหมายของคําวานโยบาย (policy)  ยังมีหลากหลายทัศนะดังนี้ เชน Anderson, 
1975; Dye, 1981; Greenwood, 1965; Haimann & Scott, 1974; Terry, 1977 (อางถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2547)   
กลาวถึง นโยบายวา คือ หลักและวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเปนแนวทางดําเนินการที่ผูบริหารใชในการตัดสินใจเพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปโดยถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และ Jansson (1994) ใหความหมาย
นโยบายวา เปนกลยุทธที่เลือกสรรแลวนําไปสูการแกปญหา นโยบายจึงเปรียบเสมือนแนวทางการแกปญหา       
การกําหนดนโยบายจึงเปนความพยายามขององคกรเพื่อนําไปสูกระบวนการแกปญหา และตอบสนองตอ         
ความตองการของบุคคลในองคกร  สอดคลองกับนิยามที่วิโรจน  สารรัตนะ (2548) ไดกลาวถึงดังนี้ นโยบาย
หมายถึง  ขอความที่บอกใหทราบถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลงองคการหรือของสังคม ทิศทางดังกลาวอาจจะ
อธิบายถึง เรื่องอะไร  เพื่ออะไร  อยางไร  และเพียงใด  ของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได  ขณะเดียวกันได
จําแนกความหมายของนโยบายออกเปน  3  กลุมความหมาย  โดยกลุมแรก  หมายถึง  ขอความที่บอกใหทราบถึง
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กิจกรรมหรือการกระทํา (activity or action)  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางซึ่งในที่สุดจะแปรรูปออกมาเปน
แผนงาน โครงการที่กําหนดขึ้น  ขอความเชิงนโยบายในความหมายนี้จะบอกถึงเปาหมายปลายทางของกิจกรรม  
แนวทางการปฏิบัติ และคุณประโยชนของกิจกรรมหรือการกระทําที่กําหนดนั้น กลุมความหมายที่สอง หมายถึง  
ขอความที่บอกใหทราบถึงแนวทางหรือวิธีการ(strategy or means)  อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง  เพื่อเปน
เครื่องช้ีนําและกําหนดแนวทางปฏิบัติจากปจจุบันสูอนาคต  กลุมความหมายที่สาม  หมายถึงขอความที่บอกให
ทราบถึงคุณคาและการตัดสินใจ(value and decision)  ที่ไดเลือกสรรแลวซึ่งนโยบายประเภทนี้จะบงบอกทางเลือก
ที่มีหลายทางวาทางเลือกใดดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด   

จากความหมายที่กลาวมาของคําวานโยบายนั้น  ยังสามารถมองนโยบายใน 10 ทัศนะดังนี้   
ไดแก  (1) นโยบายในฐานะปายประกาศกิจกรรมของรัฐบาล   (2) นโยบายในฐานะเปาหมายทั่วไปของกิจกรรม
ของรัฐที่พึงปรารถนา   (3) นโยบายในฐานะขอเสนอที่เฉพาะเจาะจง   (4) นโยบายในฐานะที่หมายถึงการตัดสินใจ
ของรัฐบาล   (5) นโยบายในฐานะ  การใหอํานาจอยางเปนทางการ  (6) นโยบายในฐานะแผนงาน  (7) นโยบายใน
ฐานะผลผลิต  (8) นโยบายในฐานะผลลัพธ  ซึ่งเปนผลกระทบจากผลผลิตของนโยบาย  (9) นโยบายในฐานะทฤษฎี
หรือตัวแบบ ซึ่งสามารถแสดงนัยทางทฤษฎีที่หรือตัวแบบในเชิงเหตุและผลได และ  (10) นโยบายในฐานะ
กระบวนการ  ซึ่งมีขั้นตอนมีระบบ และตองใชเวลานานพอสมควร (Hogwood & Gunn, 1991) 

สําหรับการวิจัยนี้  ไดนิยามนโยบายวาเปน  เครื่องมือเพื่อใหผูบริหารใชในการตัดสินใจหรือให
ผูเกี่ยวของใชเปนกรอบแนวคิดหรือเปนแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักของสถาบัน  โดย
นโยบายอาจจะเปนกรอบกวางๆ  หรืออาจมีความชัดเจนเพื่อการปฏิบัติที่ประกอบดวยแผนงาน  โครงการ  หรือ
กิจกรรมเพื่อเปนแนวทางไปสูการปฏิบัติในแตละองคประกอบที่เกี่ยวของนั้น 

1.2  ความสําคัญของนโยบาย 
                           นโยบายเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารเพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทาง
และเปาหมายเพื่อการพัฒนาองคการ  และนํามาเปนกรอบชี้นําการปฏิบัติ(course of action)   นโยบายอาจเปน
แนวทางดําเนินงานทั้งในระดับกวาง  และในระดับองคการ    ซึ่งมีความสําคัญตอการใชดุลพินิจของผูบริหาร  และ
ผูปฏิบัติงานในระดับตางๆเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค (จรัส 
สุวรรณมาลา, 2535; ทวีป ศิริรัศมี, 2544) 
 นโยบายและการบริหารมีความสัมพันธกันเพราะนโยบายเปนเครื่องบงช้ีทิศทางการบริหารงาน   
และเปนขอมูลที่ผูบริหารพิจารณาใชเพื่อการตัดสินใจสั่งการ ดังนั้นนโยบายมีความสําคัญตอการบริหารในลักษณะ
ดังนี้ คือ   (1) นโยบายชวยใหผูบริหารทราบวาใครจะทําอะไร  เมื่อไหร  อยางไร(who get what,  when and how)  
(Laswell & Kaplan, 1970  อางถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2547) และใชปจจัยอะไรบาง  นโยบายชวยใหผูบริหาร
ปฏิบัติงานตางๆ อยางมีความมั่นใจ  เพราะนโยบายเปนทั้งแผนงานเครื่องช้ีทิศทางและหลักประกันที่ผูบริหารทุก
ระดับช้ันตองยึดถือ  (2) นโยบายชวยใหบุคลากรทุกระดับช้ันในองคการเขาใจภารกิจของหนวยงานที่ตนสังกัด  
รวมทั้งวิธีการที่จะปฏิบัติภารกิจใหประสบผลสําเร็จ  โดยไมซ้ําภาระหนาที่ของหนวยงานอื่น ๆ ในองคการเดียวกัน  
(3) นโยบายกอใหเกิดเปาหมายในการปฏิบัติงาน  การบริหารงานโดยมีเปาหมายทําใหประหยัดเงิน  เวลา   
บุคลากร   รวมถึงความสามารถ  หรือศักยภาพ(potential) ของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เปาหมายขององคการหรือหนวยงานอยางมีประสิทธิผล   (4) นโยบายที่ดีจะชวยสนับสนุนสงเสริมการใชอํานาจ
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ของผูบริหารใหเปนไปโดยถูกตองอยางมีเหตุผลและมีความยุติธรรม อันนํามาซึ่งความเชื่อถือ ความจงรักภักดี และ
ความมีน้ําใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  (5) นโยบายชวยใหเกิดการพัฒนาการทางการบริหารเพราะ
นโยบายจะพัฒนาผูบริหารใหรูจักคิดทํานโยบายขึ้น(think for)   แทนการคิดปฏิบัติตาม(think by)   

นอกจากนี้  ยังมีนักวิชาการดานนโยบายของไทยที่ไดกลาวถึงความสําคัญของนโยบายกับ       
การบริหารในทัศนะที่ตรงกันหลายประการดังนี้ คือ  (1) นโยบายเปนสิ่งที่กําหนดลวงหนา  ชวยลดการใชความคิด
ที่จะพิจารณาถึงปจจัยตางๆมากมายใหลดนอยลง ชวยประหยัดเวลา  (2) ชวยใหการประสานงาน การตัดสินใจของ
ผูบริหารในฝายตางๆขององคการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  (3) ชวยใหเกิดความมั่นใจในองคการ ลด         
ความสับสนของสมาชิกเพราะสมาชิกเขาใจเปาหมายและทิศทางการปฏิบัติงาน  (4) ชวยกระตุนใหการตัดสินใจ
ของผูบริหารเปนไปอยางมีพลัง  ลดความไมแนใจวา  การตัดสินใจสอดคลองกับแนวคิดของผูบริหารระดับสูง
หรือไม  (5) เปนกรอบการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชา  ชวยใหการมอบหมายอํานาจทําไดดีขึ้น  (6) ชวยใหเกิด
ความเสมอภาค ยุติธรรม เที่ยงธรรม  ความถูกตอง และมีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากมีการตัดสินใจที่สอดคลอง
กัน (ประชุม รอดประเสริฐ, 2545; วิโรจน สารรัตนะ, 2543) 
 กลาวโดยสรุป  นโยบายมีความสําคัญตอการบริหารจัดการขององคกรอยางยิ่ง  โดยชวยใหมี  
การกําหนดเปาหมายขององคกรลวงหนา  ฝายบริหารและฝายปฏิบัติมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคลองกัน  
กอใหเกิดการพัฒนาองคกรในดานตางๆ  ชวยสงเสริมอํานาจของฝายบริหารใหถูกตองเปนธรรม และชวยให
สามารถนําปจจัยทางการบริหารมาใชไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3 ระดับของนโยบาย 
 นโยบายมีระดับตางๆกัน ซึ่งในแตละระดับนั้นมีขอบเขตครอบคลุมเปาหมายปลายทาง ผูที่
เกี่ยวของในการนํานโยบายไปใชหรือปฏิบัติ  ผูที่ไดรับผลการปฏิบัติ  และความละเอียดชัดเจนของขอความ
ลดหลั่นแตกตางกันไปในแตละระดับนั้น  จะตองมีความเกี่ยวเนื่องและสอดคลองกันโดยตลอด  ซึ่งสามารถจําแนก
เพื่อพิจารณาระดับของนโยบายได  ดังที่ทวีป  ศิริรัศมี (2544)  ไดเรียบเรียงไว ดังนี้ 
 กลุมนโยบายในการบริหารประเทศ  สามารถจําแนกไดเปน  3  ระดับ  คือ 
 1.3.1 นโยบายหลักหรือนโยบายระดับชาติ(national policy)  เปนนโยบายที่มีลักษณะเปน
แนวทางกวาง ๆ ที่ใชเปนพื้นฐานหรือกรอบในการกําหนดนโยบายระดับอื่น ๆ ตอไป  เปนนโยบายที่คณะรัฐบาล  
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกําหนดขึ้น โดยแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินการหรือพัฒนาประเทศ เพื่อความอยูดี
มีสุขของประชาชน  ความเจริญกาวหนาและความมั่นคงหรือความมีเสถียรภาพของประเทศ 
 1.3.2 นโยบายการบริหาร(administrative policy)  เปนนโยบายระดับกระทรวง  ทบวง  กรม  
โดยผูบริหารระดับกระทรวงและอธิการบดีเปนผูกําหนดขึ้น ตามกรอบของนโยบายหลัก หรือนโยบายระดับชาติ  
แตมีขอบเขตที่แคบลง(ความครอบคลุมของนโยบาย)  มีความละเอียดและจําเพาะเจาะจงมากขึ้นตามบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบและภารกิจของหนวยงาน โดยคํานึงถึงทรัพยากรหรือบริบทตางๆ  ที่เกี่ยวของในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ    ทั้งนี้เพื่อใหไดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 1.3.3 นโยบายเฉพาะกิจ(specific policy)  เปนนโยบายระดับลางสุดซึ่งกําหนดโดยผูบริหาร
ระดับกอง หรือระดับฝาย  โดยยึดถือนโยบายหลักหรือนโยบายระดับชาติและนโยบายการบริหารที่หนวยงาน
สังกัดเปนเกณฑ  เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานเปนไปตามเปาหมายและเจตนารมณแหงนโยบาย
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ระดับชาติ  และนโยบายการบริหารในเวลาเดียวกัน  หรืออาจจะเปนนโยบายที่กําหนดขึ้นอยางปจจุบันทันดวนเพื่อ
แกปญหาเฉพาะหนา  เมื่อปญหาดังกลาวไดรับการแกไขแลว นโยบายก็จะสิ้นสุดไปโดยปริยาย  นโยบายเฉพาะ
กิจจะมีขอบเขตรายละเอียดที่ชัดเจนและจําเพาะเจาะจง   ช้ีแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 
 1.3.4 กลุมนโยบายการบริหารองคการ(institutional policy) เปนกลุมนโยบายที่จําแนกตาม
ระดับช้ันของผูบริหารองคการ  ซึ่งแบงออกเปน  3  ระดับ  คือ 
 1.3.4.1 นโยบายพื้นฐาน(basic policy)  เปนนโยบายระดับบนหรือระดับสูง(top  
executives)  เพื่อใชเปนกรอบและฐานในการกําหนดนโยบายระดับอื่น ๆ ตอไป 
                   1.3.4.2 นโยบายทั่วไป(general policy)   เปนนโยบายระดับกลางซึ่งกําหนดขึ้นโดย
ผูบริหารระดับกลาง(middle managers)  โดยใชนโยบายพื้นฐานเปนกรอบ  แตมีความชัดเจนมากขึ้น 
                 1.3.4.3 นโยบายเฉพาะแผนกงาน(department  policy)  เปนนโยบายระดับลาง ซึ่ง
กําหนดขึ้นโดยผูบริหารระดับลางหรือระดับหัวหนางาน(supervisors)  เปนนโยบายที่มีความละเอียดเฉพาะเจาะจง
เฉพาะเรื่องเฉพาะกิจกรรม  โดยอาศัยนโยบายทั่วไปและนโยบายพื้นฐานเปนกรอบและทิศทางในการกําหนด 
 กลาวโดยสรุป ขอเสนอเชิงนโยบายในการวิจัยนี้ถือเปนนโยบายการบริหาร  
(administrative policy)  เปนนโยบายระดับกรม  หรืออธิการบดีเปนผูตัดสินใจในการรวมกําหนดขึ้น รวมถึง      
การนําไปสูการเปนนโยบายขององคกรหรือการบังคับใช  ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกรอบของนโยบายหลัก หรือ
นโยบายระดับชาติ  แตมีขอบเขตความครอบคลุมของนโยบายที่แคบลงเฉพาะดานการพัฒนาวิชาการซึ่งเปนภารกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา  มีความละเอียดและจําเพาะเจาะจงตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและภารกิจของ
หนวยงาน โดยคํานึงถึงทรัพยากรหรือบริบทตางๆ  ที่เกี่ยวของในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ    ทั้งนี้เพื่อให
ไดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตามกฎหมายการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ พ.ศ.2547   และในการศึกษาครั้งนี้จัดเปนการวิจัยนโยบายเพราะมีกระบวนการศึกษาคนควาเก็บรวบรวม
ขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหสังเคราะหและรายงานผลสูขอเสนอเชิงนโยบายอยางเปนระบบ 
 1.4  ประเภทของนโยบาย  
 การจําแนกประเภทนโยบายสามารถกระทําไดหลายวิธี และแตละวิธีก็มีหลักเกณฑในการจําแนก
แตกตางกันไป  ในที่นี้จะกลาวถึงวิธีจําแนกประเภทนโยบาย  ดังนี้ 
 1.4.1 การจําแนกตามระดับช้ันของการบริหารองคการ(organizational)  ซึ่งจําแนกออกเปน 3  
ประเภท  ตามที่ทวีป  ศิริรัศมี (2544)  เรียบเรียงไว คือ  
 1.4.1.1 นโยบายพื้นฐาน(basic policy)  เปนนโยบายระดับบนหรือระดับสูง(top  
executives)  เพื่อช้ีนําหรือใชเปนแนวทางหรือเปนฐานสําหรับการกําหนดนโยบาย  และการบริหารงานของ
องคการในระดับรอง ๆ ลงไป  นโยบายประเภทนี้มีลักษณะเปนแนวคิดกวาง ๆ  โดยอาจจะระบุทิศทางการบริหาร
และกลยุทธในการบรรลุวัตถุประสงคไวกวาง ๆ และมีความยืดหยุนสูง  ทั้งนี้เพื่อใหผูบริหารระดับรอง ๆ ลงไป
สามารถนําไปตีความและปรับใชใหสอดคลองกับสถานการณเฉพาะตาง ๆ ได  นโยบายพื้นฐานบางครั้งอาจ
เรียกวา  “นโยบายหลัก”  หรือถาหากเปนนโยบายของรัฐก็อาจเรียกนโยบายประเภทนี้วา  นโยบายการบริหาร” 
(administrative policy)  ซึ่งเปนนโยบายที่รัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลเปนผูจัดทําขึ้น โดยแสดงถึง
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เจตนารมณในการดําเนินการเพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชน  เมื่อรัฐสภาเห็นชอบจึงเปนนโยบายที่แทจริง  
นําไปใชเปนแนวหรือเปนหลักในการดําเนินงานได 
 1.4.1.2 นโยบายทั่วไป(general  policy)  เปนนโยบายระดับกลาง ซึ่งกําหนดขึ้นโดย
ผูบริหารระดับกลาง(middle  managers)  ซึ่งกําหนดขึ้นตามเจตนารมณของนโยบายขั้นพื้นฐาน  นโยบายทั่วไป   
มักเนนในเรื่องวิธีการบริหารทั่ว ๆ ไป  เชน  อาจกําหนดขึ้นเปนระเบียบวิธีปฏิบัติงานตาง ๆ สําหรับผูปฏิบัติงาน
เฉพาะดานในหนวยงานระดับลางไดถือปฏิบัติรวมกัน นโยบายทั่วไปทําใหนโยบายพื้นฐานมีความหมายชัดเจน
ยิ่งขึ้น  งายตอความเขาใจของผูปฏิบัติ  นโยบายทั่วไปบางครั้งเรียกวา  “นโยบายการบริหาร(administrative policy)  
เปนนโยบายระดับหนวยงาน  เชน  กระทรวง  ทบวง กรม  โดยผูบริหารระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีเปนผูจัดทํา
ขึ้น  โดยจํากัดกรอบหรือปรับปรุงเสริมแตงใหมีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับ
หนาที่และภารกิจความรับผิดขอบของหนวยงานหรือผูปฏิบัติงาน  โดยคํานึงทรัพยากรและบริบทตาง ๆ  เพื่อให
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเปนไปอยางราบรื่นเรียบรอย  บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว    
 1.4.1.3 นโยบายเฉพาะแผนกงาน(department policy)  เปนนโยบายระดับลาง  ซึ่ง
กําหนดขึ้นโดยผูบริหารระดับลางหรือระดับหัวหนางาน(supervisors)  ในแผนกตาง ๆ ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติงาน
เฉพาะดาน  มีความละเอียดชัดเจนเฉพาะเรื่อง  เฉพาะกิจการ  ลักษณะของนโยบายประเภทนี้มักประกอบอยูใน
แผนงานของหนวยงานซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางชัดเจน  นโยบาย
เฉพาะแผนกงานบางครั้งเรียกวา  นโยบายเฉพาะกิจ(specific policy)  ซึ่งเปนหนวยงานระดับกอง  หรือระดับแผนก
เปนผูจัดทําขึ้นเฉพาะกิจตามบทบาทหนาที่ของหนวยงานนั้น  โดยยึดถือนโยบายพื้นฐานหรือนโยบายหลักและ
นโยบายทั่วไป  หรือนโยบายการบริหารเปนกรอบในการกําหนด  เพื่อการใหปฏิบัติภารกิจของหนวยงานเปนไป
ตามเปาหมาย  นอกจากนั้น  นโยบายเฉพาะกิจยังอาจจัดทําขึ้นเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาซึ่งเกิดขึ้นอยางปจจุบัน    
ทันดวน  เชน  นโยบายแกปญหาอุทกภัย  นโยบายแกปญหา   การประทวงของชาวประมงขนาดเล็ก  เปนตน  เมื่อ
ปญหาดังกลาวไดรับการแกไขแลว  นโยบายก็อาจสิ้นสุดไปโดยปริยาย  ซึ่งโดยหลักการแลวนโยบายทั้ง 3 ระดับ
ดังกลาวนี้  จะมีความสัมพันธสอดคลองสนับสนุนกันและกันโดยตลอด 
 ในการวิจัยครั้งนี้ จัดเปนการกําหนดนโยบายทั่วไป(general policy) ซึ่งกําหนดขึ้นโดย
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เทียบเทาหนวยงานระดับกรม เพื่อใหไดนโยบายในการดําเนินงานในภารกิจหลักของ
สถาบัน คือ ดานวิชาการใหมีการพัฒนาในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับหนาที่และภารกิจ  ความรับผิดชอบ
ของสถาบันหรือผูปฏิบัติงาน  โดยคํานึงถึงทรัพยากรและบริบทตาง ๆ  อันจะสงผลใหการนํานโยบายไปสู         
การปฏิบัติเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพและ  บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว   ตามเจตนารมณของ     
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ   
 1.4.2 จําแนกตามลักษณะเนื้อหาของนโยบาย  จําแนกออกเปน  4  ระดับ  ดังที่ Lowi (1964 
อางถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2547) กลาวไวดังนี้ 
 1.4.2.1 นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ  ไดแก  นโยบายที่เปนระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ภายในองคการ  เชน  ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ระเบียบการลากิจ  ลาปวยของ
ผูปฏิบัติงาน  ระเบียบการรักษาความสงบเรียบรอยภายในสถานที่ทํางาน  ระเบียบวาดวยการลงโทษผูปฏิบัติงานที่
กระทําผิดระเบียบขององคการ  เปนตน 
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 1.4.2.2 นโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร  ไดแก  นโยบายที่กําหนดลักษณะ  
การจัดสรรหรือการกระจายทรัพยากรขององคการในระหวางบุคคลและหนวยงานตางๆ เชน  งบประมาณ  
อัตรากําลัง  และปจจัยการผลิตอื่น ๆ  รวมทั้งทรัพยากรที่เปนนามธรรม เชน  ความรู  ขาวสาร  ขอมูล  เทคโนโลยี 
เกียรติยศช่ือเสียง หรือสิ่งอื่นใดที่บุคคลในองคการถือกันวาเปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับผูที่ไดครอบครองเปนเจาของ  
นโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรหรือองคการโดยทั่ว ๆไปมักจะปรากฏออกมาในรูปของคําสั่ง   หรือระเบียบ
ที่ระบุถึงอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบในการดําเนินงานขององคการหรือบุคคลในองคการ  การใหบุคคลหรือ
องคการสามารถจัดหาทรัพยากรตาง ๆ มาใชในการดําเนินงาน  เปนตน  ในกรณีที่นโยบายของรัฐหรือนโนบาย
สาธารณะ  นโยบายการจัดสรรทรัพยากรอาจอยูในรูปของกฎหมาย  หรือการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาลที่
สงเสริมสนับสนุนหรือใหการยอมรับใหความชอบธรรมในสิทธิอํานาจในการถือครองสิทธิ์ในทรัพยสิน  หรือ
วิธีการไดมาของทรัพยสิน  หรือการยอมรับหรือสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม  หรือคานิยมเกี่ยวกับการจัดสรร  และ
การกระจายทรัพยสินที่มีในสังคมนั้น ๆ เชน  นโยบายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในทางเศรษฐกิจ  
การเมือง  และทางสังคม  นโยบายที่จัดสรรบริการสาธารณะของรัฐในดานตาง ๆ แกประชาชน  นโยบาย           
การอนุรักษวัฒนธรรม  คานิยมในสังคม 
 1.4.2.3 นโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม  นโยบายประเภทนี้เปนเรื่อง
ของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูกอนเสียใหมใหเหมาะสม หรือวัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ  เชน นโยบายการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานกิจกรรมของหนวยงาน  นโยบาย         
การขยายงานบางดาน   ในกรณีของหนวยงานภาครัฐ  เชน  นโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน  นโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการ  นโยบายการปรับปรุงโครงสรางภาษีอากร  นโยบายการปฏิรูปการเมือง  เปนตน 
 1.4.2.4 นโยบายเกี่ยวกับระบบงานและโครงสรางขององคการ  เปนนโยบายหลัก
ขององคการที่แสดงถึงวัตถุประสงคหลัก และระบบการปฏิบัติงานในระดับมหาภาคขององคการ  โดยถือเปน
นโยบายตน  ที่จะชี้นําการกําหนดนโยบายเฉพาะดานในระดับตาง ๆ  ช้ีนําการบริหารและการปฏิบัติงานประจํา   
นโยบายประเภทนี้มีความสําคัญที่สุดในองคการตาง ๆ ซึ่งถือวาเปนปณิธาน  อุดมการณหรือวัตถุประสงคหลักของ
การดําเนินงานขององคการ  ในกรณีขององคการในภาครัฐ  ไดแก  นโยบายเกี่ยวกับ  การจัดระบบและสถาบันทาง
การเมืองการปกครองหรือนโยบายหลักระดับชาติที่แสดงถึงอุดมการณทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและ
สังคมชาติ  และเปนนโยบายตนแบบที่กําหนดวิธีการกําหนดนโยบายทุกประเภทที่กลาวมาขางตน  เชน  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  กฎหมายวาดวยพรรคการเมอืง  กฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง  เปนตน 
 การจําแนกประเภทของนโยบาย  ยังอาจจําแนกตามแหลงที่มา  ตามลักษณะการเกิด  ตามหนาที่
ภารกิจของหนวยงาน เปนตน  แตเมื่อพิจารณาโดยทั่วไปแลว นโยบายแตละประเภทจะมีภาพรวมของประเภทของ
นโยบายที่แตกตางกัน คือนโยบายหลัก นโยบายสงเสริมหรือนโยบายสนับสนุนและนโยบายรวม 
 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดเมื่อพิจารณาโดยทั่วไปในภาพรวม จะเปน
นโยบายสงเสริมหรือนโยบายสนับสนุน หรือเมื่อพิจารณาในสวนของลักษณะเนื้อหาของนโยบาย จะไดนโยบายที่
เปนเนื้อหา นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ หรือเนื้อหานโยบายที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร หรือ
รวมถึงเนื้อหาของนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม หรืออาจจะมีลักษณะเนื้อหาถึงนโยบายที่เกี่ยวกับ
ระบบงานและโครงสรางขององคการในดานวิชาการของสถาบันบางสวน 
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1.5 องคประกอบของนโยบาย 
 การแบงองคประกอบของนโยบายออกเปนกี่สวนนั้นมีหลายแนวคิดที่เสนอไว ซึ่งแตกตางกันไป
ตามหลักเกณฑที่แตละแนวคิดใชในการแบงสวนที่แตกตางกันนั้นสวนใหญเปนรายละเอียดปลีกยอยของแตละ
แนวคิด สําหรับการวิจัยครั้งนี้กระบวนการจะสิ้นสุดที่ขอเสนอเชิงนโยบาย ไมไดศึกษาถึงผลทาง การตัดสินใจ  จึง
ขอกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของนโยบาย  ดังนี้  
 เมื่อพิจารณาถึงแบงองคประกอบของนโยบาย สามารถจัดเปน 4  องคประกอบ  คือ  (1) เหตุผล
ของการกําหนดนโยบาย(rational)  เปนเหตุผลและสาเหตุที่มาของการกําหนดนโยบายในเรื่องตางๆที่รัฐกําหนดขึ้น 
หากนโยบายที่กําหนดขึ้นมีเหตุผลเพียงพอ สาธารณชนก็ยอมรับได ดังนั้นตัวนโยบายตองอางอิงถึงสาเหตุที่มาและ
เหตุผลในการกําหนดนโยบายดวย  (2) เปาหมายของนโยบายหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากนโยบาย(targets or 
ended result)  เปนการกําหนดเปาหมายของนโยบายถือเปนจุดหมายปลายทางที่รัฐบาลมุงไปใหถึง แตขอสําคัญ
เปาหมายตองมีความชัดเจนเพื่อใหผูปฏิบัติตามนโยบายมีหลักยึดถือที่ชัดเจน  (3) วิธีการหรือกลวิธีที่จะทําให
นโยบายบรรลุเปาหมาย(means or strategies)  เปนวิธีการปฏิบัติ(means)  เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมาย(end)  ของ
นโยบายตามที่กําหนดไว  นโยบายหนึ่งๆอาจประกอบดวยกลวิธีหลายกลวิธีที่ผูปฏิบัติตองเลือกกลวิธีที่ดีที่
เหมาะสมไปใช  (4) ทรัพยากรหรือปจจัยที่สนับสนุนการดําเนินนโยบาย(resources)  หมายถึง ทรัพยากรที่เปน
ปจจัยสนับสนุนใหการดําเนินนโยบายตามวิธีการที่กําหนดบรรลุผล  ทรัพยากรที่เปนองคประกอบของนโยบาย  
เชน  คน  เงิน  วัสดุ  เครื่องมือ  เครื่องจักร ฯลฯ (สุรนาท  ขมะณะรงค,  2540)   

นอกจากนี้  องคประกอบของนโยบาย อาจพิจารณาไดจากที่ ประชุม รอดประเสริฐ (2545)  ได 
กลาววา ปจจัยที่เปนองคประกอบของนโยบาย  สามารถจําแนกได  2  ประเภทคือ (1) ปจจัยที่เปนองคประกอบ
พ้ืนฐาน(fundamental factor)  หมายถึงสิ่งตางๆที่ผูกําหนดนโยบายตองคํานึงถึงอยูตลอดเวลา  หากไมคํานึงถึง อาจ
ทําใหนโยบายขาดความสมบูรณ และไมสามารถปฏิบัติได เชน ปจจัยที่เกี่ยวกับผลประโยชน  ปจจัยที่เกี่ยวกับผู
กําหนดนโยบาย  วิธีการหรือกระบวนการในการดําเนินนโยบาย  ปจจัยที่เกี่ยวกับขอมูลและเอกสารตางๆ            
(2) ปจจัยที่เปนสิ่งแวดลอม(environmental factors)  หมายถึงสิ่งแวดลอมในสังคมที่ผูกําหนดนโยบายตองคํานึงถึง  
เพราะสิ่งแวดลอมในสังคมมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบาย  เชน  ปจจัยทางการเมืองและวัฒนธรรมการเมือง  
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  ปจจัยทางสังคม  ปจจัยทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร เปนตน   

จากการสังเคราะหองคประกอบของนโยบายที่ไดกลาวมาแลวขางตน ประกอบกับแนวความคิด
ที่ James Anderson และแนวความคิดของ Lineburry, R. & Sharkansky, I. (1971 อางถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 
2547)  จึงจําแนกองคประกอบของนโยบายที่สอดคลองกันไว  5  องคประกอบ ไดแก  (1) การมีเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่ชัดเจน แนนอน  (2) เปนแนวทางการปฏิบัติงานหรือเปนแผนลําดับขั้นตอนที่จะนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว   (3) เปนกิจกรรมหรือหนาที่ที่ควรกระทําและสามารถเลือกมาปฏิบัติได   (4) เปนกิจกรรม
การตัดสินใจที่มีลําดับขั้นตอนในการจะกระทําหรืองดเวนการกระทํา   (5) เปนเอกสารที่มีผลทางกฎหมายจึงตอง
ประกาศใหผูเกี่ยวของทราบโดยทั่วถึง 

วิโรจน สารรัตนะ (2550) ไดศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย  และแนวการวิจัย              
เชิงนโยบายตามทัศนะของ Majchrzak (1984)  และไดกลาวถึงองคประกอบของนโยบายไวดังนี้ คือ  นโยบาย 
(policy) เปนขอความที่บอกใหทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององคการ หรือของสังคม ทิศทางดังกลาวอาจจะ
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อธิบายถึงเรื่องอะไร เพื่ออะไร อยางไร และเพียงใด ของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได  โดยมีองคประกอบ
สําคัญ  2 สวน คือ  วัตถุประสงคของนโยบาย(policy objective) และแนวทางของนโยบาย(policy means) นโยบาย
จะขาดองคประกอบสําคัญสวนใดสวนหนึ่งนี้มิได เชน มีเพียงวัตถุประสงคไมบอกแนวทาง สิ่งที่กําหนดนั้นก็ไม
เปนนโยบาย จะมีคาเพียงเปนความปรารถนาเทานั้น เปนตน และบางครั้งนโยบายที่ดีอาจจําเปนตองมีองคประกอบ
สวนที่ 2  คือ   กลไกของนโยบาย(policy mechanism) อีกดวย กลไกของนโยบายจะชวยใหเห็นวา  การจะบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดตามแนวทางที่ช้ีนําไวจะตองมีกลไกอะไรบางเปนเครื่องมือ  กลไกนโยบายนี้หมายรวมถึง
ต้ังแตระเบียบ กฎหมาย ที่รองรับการปฏิบัติ หนวยงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนทรัพยากรตางๆ ที่ใชปฏิบัติ 
  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผลการวิจัย คือ ขอเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งไมไดศึกษาถึงขั้นของ     
การนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร รวมถึงไมไดศึกษาถึงผลการนําไปใชในทางปฏิบัติ จึงจัดองคประกอบของ
ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ใหมีองคประกอบ ดังนี้ คือ วัตถุประสงค
ของนโยบาย(policy objectives)  เปาหมาย(goals) และแนวการดําเนินงานของนโยบาย(policy means)   

1.6 กระบวนการกําหนดนโยบาย 
 การกําหนดนโยบายเปนกระบวนการที่ตอเนื่องซึ่งเริ่มต้ังแตการนําขอมูล  สภาพปญหาและ  
ความตองการเขาสูกระบวนการกําหนดนโยบาย  การรางและการพัฒนานโยบาย  การใหความเห็นชอบหรือ      
การอนุมติันโยบาย  การนํานโยบายสูการปฏิบัติ  และการประเมินผลนโยบายเพื่อนําขอสรุปและขอเสนอแนะตางๆ 
เขาสูกระบวนการกําหนดนโยบายในรอบปตอไป  กระบวนการกําหนดนโยบายมีขั้นตอน  ดังที่ ทวีป  ศิริรัศมี 
(2544)  ไดกลาวไว ดังนี้  
 1.6.1 ขั้นตอนที่  1     การกําหนดประเด็นปญหาและความตองการ   
  บริบทตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม สิ่งเหลานี้มีผลตอการกําหนดนโยบาย
ของหนวยงานและองคการทั้งสิ้น ซึ่งจะตองวิเคราะหบริบทดังกลาวมีปมปญหาอะไรบางอยูในบทบาทหนาที่หรือ 
ความรับผิดชอบขององคการที่จะตองเขาไปเกี่ยวของกับการกําหนดประเด็นปญหา และความตองการเจาหนาที่ 
วิเคราะหนโยบายหรือเจาหนาที่วางแผน  ขององคการสามารถดําเนนิการ  ไดดังนี้ 

   1.6.1.1 ศึกษาคนควา  รวบรวมขอมูลขาวสาร เศรษฐกิจ  การเมืองและสังคม  หรือ
ขอมูลทั้งภายนอกและภายในองคการใหกวางขวางเพียงพอที่จะนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดปญหา และ
ความตองการ  โดยวิธีการตาง ๆ ที่จะไดมาซึ่งขอมูลดังกลาว  เชน  การวิจัย  การสํารวจประชามติ  การสํารวจตลาด  
การวิเคราะหเอกสาร  ฯลฯ  

1.6.1.2 การวิเคราะห  แปลความหมายหรือตีความ  และสรุปประเด็นปญหาและ
ความตองการของสังคมและองคการ  เพื่อนําเขาสูกระบวนการกําหนดนโยบาย 

1.6.1.3 การคัดเลือก   จัดระบบ  และจัดลํ าดับความสําคัญของปญหา  และ          
ความตองการเพื่อนําเขาสูกระบวนการพัฒนานโยบาย ซึ่งผูปฏิบัติหนาที่นี้จะตองพยายามระบุประเด็นปญหาให
เปนรูปธรรมโดยเฉพาะการวิเคราะหแยกแยะประเภทของปญหาอยางเปนเหตุเปนผล  เพื่อใหเขาใจสภาพปญหา
และเขาถึงสาเหตุของปญหาที่แทจริง  โดยอาจจะใชการวิเคราะหโครงสรางของปญหา  ดังนี้  (1) ตรวจสอบ    
ความเบี่ยงเบนสภาพที่ควรจะเปนกับสภาพที่แทจริง  (2)  กําหนดขอบเขตของปญหา  ความเบี่ยงเบนระหวางสภาพ
ที่ควรจะเปนกับสภาพที่แทจริง  เปนสิ่งที่สะทอนใหปญหาของเรื่องที่ตรวจสอบ  ซึ่งนักพัฒนานโยบายจะตอง



                                                                                                                                                                                19 

กําหนดขอบเขตของปญหาใหชัดเจน  เพราะบางเรื่องเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง  การพิจารณาขอบเขต
ของปญหาจึงควรมองในภาพรวมใหเห็นทุกดานของปญหามากกวาที่จะพิจารณาทีละปญหา  (3) การวิเคราะห
สาเหตุของปญหาซึ่งอาจเริ่มจากการตั้งสมมติฐานเบื้องตนกอนวาปญหานาจะมาจากสาเหตุใด  แลวหาขอมูลและ
เหตุผลมาสนับสนุนและยืนยันสมมติฐานนั้นๆ ซึ่งจะตองระมัดระวังเพราะการตั้งสมมติฐานที่ผิดพลาดก็จะนําไปสู
การแกปญหาที่ผิดพลาด   (4) ระบุปญหา ผลจากการตรวจสอบสมมติฐาน ซึ่งอาจดําเนินการโดยการศึกษาวิจัย   
การสํารวจ  หรือการศึกษาขอมูลในรูปแบบตาง ๆ แลวจะยืนยันไดวาอะไรคือปญหาที่แทจริง  เพราะการระบุ
ปญหาถือเปนหัวใจ ของการแกไขปญหา  ซึ่งจะทําใหนโยบายมีความชัดเจน  และสามารถนําไปดําเนินการเพื่อ
แกไขปญหาไดอยางถูกจุด 

 หลังจากการวิเคราะหปญหาตางๆที่ไดรับรูมาทั้งหมดดังที่กลาวมา นักพัฒนานโยบาย
จะตองคัดเลือกปญหา นําปญหาที่อยูในกรอบนโยบายไปจัดทํารางนโยบายตอไป  สวนปญหาที่ไมอยูในกรอบหรือ
เรื่องที่ไมสําคัญเรงดวนเพียงพอก็อาจละไวกอน 

1.6.2 ขั้นตอนที่  2 การกําหนดเคาโครงนโยบายเบื้องตนและการพัฒนานโยบาย 
เมื่อกําหนดนโยบายปญหาใหมีความชัดเจนในลักษณะของปญหานโยบายแลว 

ขั้นตอนตอไปนักพัฒนานโยบายจะตองดําเนินการ  คือ  การกําหนดเคาโครงนโยบายเบื้องตนและการพัฒนา
นโยบาย  ซึ่งมีกิจกรรมที่จะตองดําเนินการตามลําดับ  คือ 

1.6.2.1 การกําหนดทางเลือกหรือวิธีการแกปญหา  โดยอาศัยความรูทางวิชาการที่
เกี่ยวของ  ประกอบกับประสบการณและจินตนาการของนักพัฒนานโยบาย  โดยมุงแกที่สาเหตุของปญหา  ซึ่งใน
บางกรณีอาจมีการสรางแบบจําลองทางเลือกแตละทาง  เพื่อแสดงใหเห็นวาทางเลือกนั้นๆ จะมีสวนชวยแกปญหา
ในลักษณะใด  และจะสงผลกระทบอยางไรตอสถานการณของปญหานั้นๆ เพื่อประกอบการวิเคราะหในขั้นตอไป 

1.6.2.2 การวิเคราะหทางเลือก หรือวิธีการแกปญหา ในขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะห
ตนทุน และผลตอบแทนทางเลือกการแกปญหาแตละทาง  โดยใชหลักเกณฑในการพิจารณาซึ่งมักจะเปนเรื่อง
เกี่ยวกับวิธีการวัด  การคํานวณคาใชจายหรือตนทุน  ผลกระทบในทางลบ  ผลตอบแทนหรือประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ  ตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ เกี่ยวของกับการนําทางเลือกไปปฏิบัติ  เชน เงื่อนไขดานการเมือง  การบริหาร  และ
บริบทหรือสภาวะแวดลอมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  นักพัฒนานโยบายจะคัดเลือกทางเลือกที่อยูในเกณฑดีและมี        
ความเปนไปไดสูงจํานวนหนึ่ง  เพื่อจัดทํารางนโยบายเบื้องตนตอไป  สวนทางเลือกอื่น ๆ ก็จะถูกตัดทิ้งไป 

1.6.2.3 การจัดทําเคาโครงนโยบายเบื้องตน  เปนการนําทางเลือกการแกปญหาที่
ผานการพิจารณาคัดเลือกแลวมาจัดทํารายละเอียดในรูปของแผนงาน  โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ตามกรณี  และ
ประมวลเปนเคาโครงนโยบายในเรื่องนั้นๆเพื่อเสนอขอความเห็นชอบและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากผูมี
อํานาจอนุมัติตามลําดับตอไป   

1.6.2.4 การพิจารณากลั่นกรองและการอนุมัตินโยบาย จะมี  (1) การพิจารณา
กลั่นกรองนโยบาย  หนวยงานระดับสูงขึ้นไปจะทําหนาที่กลั่นกรองตามความเหมาะสมของเคาโครงรางนโยบายที่
หนวยงานระดับลางเสนอขึ้นไป  และทําหนาที่ประสานแนวนโยบายของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันให
สอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกัน   เพื่อใหการวางนโยบายในเรื่องตางๆ  ผสมผสานกันและมีเอกภาพ                  
(2) การพิจารณาอนุมัตินโยบาย  การอนุมัตินโยบายที่ผานการกลั่นกรองและประสานแนวนโยบายแลวนั้น จะ
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ครอบคลุมถึงการอนุมัติงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ   เพื่อสนับสนุนการดําเนินนโยบายเรื่องนั้นๆ  โดย
อัตโนมัติ   (3)  การประกาศใชนโยบาย  หลังจากที่เคาโครงหรือรางนโยบายเรื่องใดๆ ผานการพิจารณาอนุมัติแลว  
ก็จะประกาศใชนโยบายเรื่องนั้นๆ โดยทั่วไป  ซึ่งอาจปรากฏออกมาในลักษณะของระเบียบวิธีการดําเนินงาน   
ประกาศ   คําสั่ง   พระราชบัญญัติ   พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  แผนงานโครงการอื่น ๆ ตามแตกรณี  ซึ่ง
สามารถกระทําไดหลายวิธี  ตามแตลักษณะของนโยบายนั้นๆ  เชน  การประกาศในราชกิจจานุเบกษา  การประกาศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน  การประกาศในหนังสือสั่งการหรือหนังสือราชการ  เอกสาร  แผนงบประมาณประจําป  
เปนตน     

1.6.3 ขั้นตอนที่  3   การนาํนโยบายไปปฏิบัติ 
 ขั้นนี้เปนการนํานโยบายไปใช เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายที่กําหนดไวโดย

องคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ในกรณีของนโยบายสาธารณะ  ผูที่จะนําไปปฏิบัติ คือ สวนราชการตาง ๆ 
ไดแก  กระทรวง  ทบวง  กรม  ตลอดจนหนวยงานรัฐวิสาหกิจตาง ๆ และในปจจุบันภาคเอกชนก็ไดเขามามี
บทบาทในการนํานโยบายไปปฏิบัติที่มีความสําคัญพอ ๆ กับภาครัฐ 

 การนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองอาศัยระยะเวลาและดําเนินการอยางเปนกระบวนการ  
คือ  เปนขั้นตอนที่ตอเนื่องกัน  ไดแก 

 1.6.3.1 การแปลความหมายของนโยบาย 
1.6.3.2 การรวบรวมทรัพยากรเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย 
1.6.3.3 การวางแผนเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย   
1.6.3.4 การเตรียมการเพื่อนํานโยบายไปปฏิบัติ  เชน  การจัดองคการ  การพัฒนา

องคการ  การพัฒนาวิธีการบริหารงานขององคการ  การพัฒนาระบบการสื่อสาร  การพัฒนาบุคคลกร  เปนตน  
ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนการดําเนินงานจากนโยบาย   

1.6.3.5 การปฏิบัติตามนโยบาย  เปนการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการที่
กําหนดไว  เชน  การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณ  การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางการบริการ
สาธารณะแกประชาชน  การรักษาระเบียบกฎหมายบานเมือง  โดยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติตามนโยบายหนวยงาน
ระดับสูงขึ้นไปก็จะกระตุนหรือผลักดันใหหนวยงานระดับลางดําเนินการตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่
กําหนดไว  ซึ่งเรียกลักษณะการดําเนินการดังกลาวนี้วา  การบริหารนโยบาย 

1.6.3.6 การติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย  เพื่อใหการปฏิบัติตามนโยบายบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนดไว  การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของนับวามีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง  ซึ่งมีหลายลักษณะ  เชน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน   การตรวจเยี่ยมและติดตามโดยสวนกลาง ในรูป
ของผูตรวจราชการ 

1.6.4 ขั้นตอนที่  4 การประเมินผลนโยบาย   
การประเมินนโยบายเปนสวนหน่ึงของการบริหารนโยบายที่ผูบริหารนโยบายจะตอง

กําหนดไวกอนลวงหนาเพื่อการตัดสินใจวา  นโยบายที่กําลังดําเนินการอยูนั้นยังเหมาะสมที่จะตองใชตอไป หรือ
ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิก   การประเมินผลนโยบายเปนการประเมินใน  2  ลักษณะ  คือ 
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1.6.4.1 การประเมินผลระบบ  หรือกระบวนการกําหนดนโยบายเปนการประเมิน
เพื่อหาขอสรุปวา  ระบบหรือกระบวนการกําหนดนโยบายที่สรางขึ้นนั้นมีความเปนไปได  มีประสิทธิผล  และมี
ปญหาอุปสรรคมากนอยเพียงใด  ซึ่งมีจุดเนนที่สําคัญ  คือ  การตรวจสอบระบบของนโยบายใน  3  สวน  คือ       
สิ่งปอนเขาหรือขอมูลนําเขา  กระบวนการและผลผลิต 

1.6.4.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ประกอบดวยการประเมิน    
แผนกลยุทธ  การประเมินสัมฤทธิ์ผลของนโยบายเฉพาะดาน   

1.6.5 ขอควรคํานึงในการกําหนดนโยบาย 
การกําหนดนโยบายหลักเปนหนาที่ของผูบริหารระดับสูง  แลวผูบริหารระดับ

รองลงมาเปนผูนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติอยางรอบคอบและเต็มความสามารถ เพื่อใหนโยบายนั้นบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว   อยางไรก็ตาม  การที่จะใหเปนไปตามความคาดหวังดังกลาว  ผูที่กําหนดนโยบายจะตองคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปนี้ 

1.6.5.1 ความรอบคอบ  ครบถวนสมบูรณ  ความถูกตอง และความเปนปจจุบันของ
ขอมูล และสารสนเทศตาง ๆ ที่นํามาใชในการกําหนดนโยบาย 

1.6.5.2 วิสัยทัศน  บทบาท  หนาที่  และภารกิจ หรือพันธกิจขององคการหรือ
หนวยงาน 

1.6.5.3 ผลประโยชนขององคการหรือหนวยงาน 
1.6.5.4 ความตองการของสังคมหรือคนสวนใหญที่จะไดรับผลกระทบจากการนํา

นโยบายนั้นไปใช 
1.6.5.5 เหตุผลและความเปนไปไดในการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งเปนการพิจารณา

ถึงปจจัยที่มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ  นับต้ังแตความรูความสามารถของผูปฏิบัติ   
ฐานะทางเศรษฐกิจขององคการหรือหนวยงาน   ระเบียบและกฎหมายของสังคมวัฒนธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานคานิยมและความเชื่อของสังคม  ตลอดจนบริบททางการเมืองการปกครองของประเทศ และสภาพปจจุบันทาง
ภูมิศาสตรนับตั้งแต  สถานที่ต้ัง  พ้ืนที่ อาณาเขต  สภาพภูมิอากาศขององคการหรือหนวยงาน 

กลาวโดยสรุปกระบวนการนโยบาย ประกอบดวยขั้นตอนในการกําหนดประเด็นปญหา และ   
ความตองการ  ขั้นตอนการกําหนดเคาโครงนโยบายเบื้องตนและการพัฒนานโยบาย   ขั้นตอนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ  และขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดมีการนําแนวคิดในสวนที่จะเปนประโยชน
ตอการนํามาประยุกตใชกับการวิจัย คือ ขั้นตอนในการกําหนดประเด็นปญหาและความตองการ  กับขั้นตอน      
การกําหนดเคาโครงนโยบายเบื้องตนและการพัฒนานโยบาย  สวนขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ และขั้นตอน
การประเมินผลนโยบายยังไมไดนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ 

1.7 รูปแบบการกําหนดนโยบาย 
 วิโรจน  สารรัตนะ (2548)  ไดกลาวถึงการกําหนดนโยบายวามีหลายรูปแบบ โดยนําเสนอไว 7  
รูปแบบ  ดังนี้  
 1.7.1 รูปแบบผูนํา(elite model) ผูกําหนดนโยบายคือผูนํา  ยึดหลักอํานาจนิยมวาผูนําตองการ
อะไร   เมื่อกําหนดแลวผูตามมีหนาที่นํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผล 
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1.7.2 รูปแบบกลุม(group model)  เปนการกําหนดนโยบายโดยกลุม  ยึดหลักการมีสวนรวม
และการหาจุดรวมระหวางกลุมผลประโยชนตางๆ  โดยอาศัยหลักการเสียงขางมาก   การประนีประนอม  หรือ    
การเจรจาตอรอง  

1.7.3 รูปแบบสถาบัน(institution model)  กําหนดโดยสถาบัน  ยึดหลักความเปนสถาบัน   
อางอิงความเปนสถาบันที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม  หากไมปฏิบติัตามอาจมีบทลงโทษ   
    1.7.4 รูปแบบคอยเปนคอยไป(incremental  model)  ยึดหลักแนวคิดความตอเนื่องจากอดีตสู
ปจจุบันและอนาคต ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีเวลาจํากัด  งบประมาณนอย  ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
 1.7.5 รูปแบบระบบ(system  model)  ยึดถือแนวคิดวา นโยบายเปนปจจัยปอนออก(output)  
ที่เกิดจากปจจัยปอนเขา(input)  ของปญหา  ความตองการ หรือขอเรียกรองจากกลุมผลประโยชนตางๆ ในองคการ
หรือสังคม  แลวมีกระบวนการ(process)  ของโครงสรางองคการหรือสังคมที่จะกําหนดเปนนโยบายออกมา 
 1.7.6 รูปแบบกระบวนการ(process model)   ยึดถือแนวคิดวา การกําหนดนโยบายเปน
กิจกรรมที่มีขั้นตอนตางๆ  เปนกระบวนการ  คือมีขั้นตอนการกําหนดปญหา  ความตองการ  ขอเรียกรอง  มี
ขั้นตอนการเสนอแนะทางเลือก นโยบายหลากหลายทางเลือก  มีขั้นตอนการเลือกนโยบายที่ดีที่สุดหรือที่เหมาะสม
ที่สุด  มีขั้นตอนการนําเอานโยบายไปปฏิบัติและมีขั้นตอนการประเมินนโยบาย   
 1.7.7 รูปแบบมีเหตุผล(rational  model)   คํานึงถึงผลตอบแทน(gain)  ที่จะไดรับมากกวา
คาใชจาย(cost)  ซึ่งผลตอบแทนมิไดหมายถึงเฉพาะเรื่องเงินเทานั้นแตหมายถึงผลไดผลเสียในดานอื่นดวย  ซึ่ง    
การที่จะกําหนดนโยบายในแบบนี้ออกมาได  ผูกําหนดนโยบายตองมีความรูความสามารถหลายประการ  เชน รูวา
องคการหรือสังคมตองการอะไร  มีน้ําหนักมากนอยกวากันอยางไร  รูทางเลือกนโยบายทุกทางที่มีอยู  สามารถ
คาดการณผลของทางเลือกนโยบายแตละทางไดถูกตอง  สามารถคํานวณหาอัตราสวนระหวางผลตอบแทนและ
คาใชจายสําหรับแตละทางเลือก  และสามารถเลือกนโยบายที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด 

จากรูปแบบการกําหนดนโยบายตางๆ ดังกลาวขางตน เมื่อพิจารณาถึงการกําหนดนโยบายใน   
การวิจัยในครั้งนี้ จัดไดวาสอดคลองกับรูปแบบการกําหนดนโยบายในรูปแบบกลุม ที่เนนใชหลักการมีสวนรวม  
รวมถึงสอดคลองกับรูปแบบระบบ ที่มีกิจกรรมขั้นตอนตางๆในเชิงระบบ  สอดคลองกับรูปแบบกระบวนการที่มี
กิจกรรมดําเนินการอยางเปนกระบวนการตั้งแตการกําหนดปญหา ความตองการ การเสนอทางเลือก  การเลือก
นโยบาย การนํานโยบายสูการปฏิบัติและมีการประเมินนโยบาย  และสอดคลองกับรูปแบบมีเหตุผล ซึ่งคํานึงถึงผล
ที่จะไดรับมากกวาตนทุนทางงบประมาณหรือทรัพยากรที่จะตองระดมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบาย ไปสู
เปาหมายที่นโยบายไดกําหนดไวนั้น 
 1.8 ลักษณะของนโยบายที่ดี 
 นโยบายที่กําหนดออกมานั้น จะถือวาเปนนโยบายที่ดี มากนอยในระดับใดนั้น ขึ้นอยูกับเงื่อนไข
และปจจัยตางๆที่เกี่ยวของและแตกตางกันไปหลายประการของแตละองคการ ดังเชน ความสามารถของผูกําหนด
นโยบาย  กระบวนการในการกําหนดนโยบาย   ความเขาใจและความสามารถของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ             
การประเมินผลนโยบายที่เที่ยงตรงและนาเชื่อถือ  การจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพของหนวยงาน  ตลอดจน
เจตคติของผูที่เกี่ยวของที่มีตอนโยบายนั้นดวย   นโยบายที่ดี ควรมีลักษณะ  ดังนี้   
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ลักษณะของนโยบายที่ดีตามทัศนะดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของประชุม  รอดประเสริฐ  
(2545) และ Mondy (อางถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2545) ที่กลาววานโยบายที่ดีมีคุณลักษณะดังนี้  (1) นโยบาย
ที่ดีตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการและสามารถชวยใหการดําเนินงานบรรลุถึงเปาประสงคได   
(2) นโยบายที่ดีตองกําหนดขึ้นจากฐานขอมูลที่เปนจริง   (3) นโยบายที่ดีตองไดรับการกําหนดขึ้นกอนที่จะมี        
การดําเนินงานและกําหนดกลวิธีตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมแกการดําเนินงาน  (4) นโยบายที่ดีควร
กําหนดขึ้นเพื่อสนองผลประโยชนตอบุคคลโดยสวนรวมและตองมีการประสานงานรวมกัน   (5) นโยบายที่ดีตอง
เปนถอยคําที่กะทัดรัด  ใชภาษาเขาใจงายและเปนลายลักษณอักษร  (6) นโยบายตองมีขอบเขตและระยะเวลาการใช  
และควรมีความยืดหยุนแตมั่นคงอยูบนหลักการและสอดคลองกับระเบียบที่ถูกตอง  (7) นโยบายที่ดีตองครอบคลุม
ถึงสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  (8) นโยบายที่ดีตองสอดคลองกับปจจัยภายนอกองคการ  (9) นโยบายตอง
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและอยางมีเหตุผล  (10) นโยบายตองเปนเหตุเปนผล สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดและตองไดรับการตรวจสอบและทบทวนเปนระยะ ๆ  

ลักษณะของนโยบายที่ดีตามทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ ขางตนยังสอดคลองกับกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน (อางถึงใน ไชยา ภาวะบุตร,  2549) ที่ไดกําหนดไว ดังนี้  (1) สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ
และชวยใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย  (2) นโยบายที่ดีตองกําหนดขึ้นจากขอมูลที่เปนจริง  (3) นโยบายที่ดีตอง
สอดคลองกับสภาวการณในขณะนั้นและเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู  (4) นโยบายที่ดีควรกําหนดขึ้นเพื่อสนอง
ประโยชนใหกับบุคคลโดยสวนรวมและจัดลําดับความสําคัญและความจําเปน  (5) นโยบายที่ดีตองเปนถอยคําที่
กะทัดรัด  ใชภาษาเขาใจงาย  แถลงเปนลายลักษณอักษรที่สมาชิกทุกคนในองคการเขาใจได  (6) นโยบายที่ดีตองมี
ขอบเขตและระยะเวลาในการใช  (7) นโยบายที่ดีตองครอบคลุมถึงสถานการณในอนาคตดวย และ  (8) นโยบายที่
ดีตองสอดคลองกับปจจัยภายนอกองคการ   

สวนลักษณะของนโยบายที่ดีในทัศนะของทวีป  ศิริรัศมี (2544) ที่ไดกลาวไว มีดังนี้  (1) จะตอง
กําเนิดขึ้นจากขอมูลที่เปนจริง มิใชความคิดเห็นสวนตัวของผูกําหนดนโยบาย แตทั้งนี้ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ
หรือปฏิกิริยาตาง ๆ จากภายนอกก็ควรนํามาพิจารณาในการกําหนดนโยบายดวยเชนกัน  (2) จะตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและสามารถที่จะชวยใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงคได (3) จะตองไดรับ           
การกําหนดขึ้นกอนที่จะมีการดําเนินงานโดยการกําหนดกลวิธีไวกวาง ๆ เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถพิจารณาตีความ
แลวนําไปปฏิบัติตามความสามารถ  สอดคลองกับสถานการณในขณะนั้น  และเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู       
(4) จะตองมุงสนองประโยชนใหกับบุคคลโดยสวนรวม  จัดลําดับตามความสําคัญ และความจําเปนกอนหลังใน   
การปฏิบัติ  (5) จะตองเปนถอยคําหรือขอความที่กะทัดรัด  ใชภาษาที่เขาใจงาย  แถลงไวเปนลายลักษณอักษร 
เพื่อใหสมาชิกทุกคนและทุกระดับช้ันในหนวยงานสามารถเขาใจไดอยางชัดแจง  (6) จะตองอยูภายในขอบเขตของ
วัตถุประสงคและมีความยืดหยุน  สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันตอเหตุการณใหม ๆ เสมอ  (7) จะตอง
เปนจุดรวมหรือศูนยประชาสัมพันธของหนวยงาน  สามารถใชนโยบายเปนหลักการในการปฏิบัติภารกิจของตน  
และใชเปนแนวทางในการประชาสัมพันธกับหนวยงานอื่น  ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกันออกไปได (8) จะตอง
ครอบคลุมไปถึงสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย  โดยอาศัยขอมูลที่ผานการวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบ
แลว  การกําหนดนโยบายในลักษณะดังกลาว  จะชวยใหการดําเนินงานที่เปนอยูในปจจุบันและงานที่จะดําเนินการ
ในอนาคตอันใกลกับงานที่จะตองดําเนินการในอนาคตมีความสอดคลองและตอเนื่องกัน  (9) จะตองสอดคลองกับ
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ปจจัยภายนอกองคการ  กลาวคือ  จะตองสอดคลองกับระเบียบ  กฎหมาย  และขอบังคับตาง ๆ ของสังคมโดย
สวนรวมตลอดจนความสนใจหรือความคิดเห็นของสาธารณชน 
 วิโรจน  สารรัตนะ (2548) เสนอแนะวาลักษณะของนโยบายที่ดีจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  (1) มี
เปาหมายที่สงผลประโยชนแกองคการหรือประชาชนโดยสวนรวมมากที่สุด  (2) ครอบคลุมภารกิจทุกดาน  ในแต
ละดานนั้น ควรมีความสอดคลองกัน  สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไมขัดแยงกัน  (3) ไดมาจากการกลั่นกรองถึง
ความสําคัญของปญหาและความตองการ  (4) ประกอบดวยเปาหมาย  แนวทาง  และกลวิธีที่ดี  ดําเนินการไดเร็ว
ที่สุด  และเสียคาใชจายนอยที่สุด  (5) มีเนื้อหาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนหลักในการทํางาน และ           
การประเมินความสําเร็จ  (6) เปนขอความที่ชัดเจน  ถายทอดสูผูปฏิบัติไดโดยงายและมีความเขาใจตรงกัน 
 จากที่กลาวมาขางตน นโยบายที่ดีจะชวยใหผูปฏิบัติ ตัดสินใจในการปฏิบัติงานไดอยางมีทิศทาง  
และมีประสิทธิภาพ ไมจําเปนตองรอการวินิจฉัยสั่งการจากผูบังคับบัญชาอยูตลอดไป ทั้งนี้เพราะเขาใจในนโยบาย 
เขาถึงการนําไปสูการปฏิบัติ และครอบคลุมถึงการแกปญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นไวลวงหนาแลว 
 นโยบายที่ดีจึงตองมีความชัดเจน  กําหนดขึ้นจากขอมูลที่เปนจริง  ใชภาษางายๆที่ทุกคนเขาใจ
ตรงกัน  มีการกําหนดระยะเวลาการใช  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและสังคมโดยรวม  
สอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงและมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 
 1.9 การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 

 สําหรับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลนั้น  วิโรจน  สารรัตนะ (2546)  ไดให
ขอเสนอยุทธศาสตรในการนํานโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติใหบรรลุผล  โดยไดกําหนดขอเสนอเปน 13  
ยุทธศาสตรในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้  (1) วิเคราะหและสงตอนโยบาย  (2) เรียนรูปญหาเพื่อแกไขและ
ปองกัน  (3) ใชผลการวิจัยใหเปนประโยชน  (4) นําทฤษฎีมาประยุกตใช  (5) พัฒนาปจจัยที่สงผลตอนโยบาย      
(6)  ติดตาม ประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนา  (7) มุงชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง  (8) มุงเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   
(9)  ศึกษาอนาคตเพื่อวิสัยทัศน ริเริ่มและสรางสรรค  (10) ทบทวนขอวิจารณตอการศึกษา  (11) ทบทวนขอเสนอ
เพื่อปฏิรูปการศึกษา  (12) ทบทวนเพื่อเขาใจในนโยบาย  (13) พัฒนาตัวแบบกระบวนการนโยบายของหนวยงาน 

1.10 การวิจัยเชิงนโยบาย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงนโยบาย(policy research)   ผูจัยจึงไดนําเสนอถึงแนวคิดการจัด
ประเภทของการวิจัยเชิงนโยบาย และลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงนโยบายจากแนวคิดและบทวิเคราะหที่
เกี่ยวของ ดังนี้  

1.10.1 ประเภทของการวิจัยเชิงนโยบาย 
 Oaks (2003)  ไดแบงประเภทของการวิจัยเชิงนโยบายออกเปน  4  ประเภท  คือ   
 1.10.1.1 การวิจัยพ้ืนฐาน(basic research)  เปนการออกแบบเพื่อสํารวจความรูใหมๆ  
อาจจะมีผลหรือไมมีผลกระทบตอปญหาสังคมในทันทีทันใด  
 1.10.1.2 การวิจัยทางเทคนิค(technical research) เปนการออกแบบเพื่อการแกปญหา
เฉพาะ   
 1.10.1.3 การวิเคราะหนโยบาย(policy analysis)  เปนการปฏิบัติเพื่อศึกษาถึงการนํา 
มาใชและผลของกระบวนการในการสรางนโยบาย  
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 1.10.1.4 การวิจัยเชิงนโยบาย(policy research)  เปนการศึกษาเกี่ยวกับแนวโนม       
การปฏิบัติเพื่อการแกปญหาสังคมพื้นฐาน  สวน Majchrzak (1984)   ไดแบงประเภทของการวิจัยเชิงนโยบายที่ผัน
แปรตามแหลงขอมูลดังนี้  (1) การวิจัยเชิงนโยบายถูกกําหนดดวยแหลงขอมูลที่แตกตางกัน เชน จากหนวยงาน
ราชการ ความสนใจของกลุม  เขตเลือกต้ัง หรือองคการการกุศล  (2) การวิจัยอาจผันแปรตามจุดสนใจซึ่งเปน        
การนิยามปญหา หรือเปนการแกปญหา (3) การวิจัยอาจผันแปรตามสภาพแวดลอม อาจดําเนินการใน
สภาพแวดลอมขององคการที่มีความหลากหลาย  เชน  สํานักงานจัดทําการวางแผน การวิเคราะหนโยบายการวัดผล
ประเมินผลการวิจัยหรือพัฒนา  (4) การวิจัยอาจผันแปรตามขอกําหนดทางวิชาการของผูวิจัย เชน ทางจิตวิทยา  
สังคมศาสตร กฎหมาย  สังคมวิทยา  มานุษยวิทยา  เศรษฐศาสตรและการบริหารระบบราชการ  สําหรับการวิจัยนี้  
จัดเปนการวิจัยนโยบายประเภทการวิจัยเชิงนโยบาย(policy research)   
 1.10.2 แนวคิดและลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงนโยบาย   
 วิโรจน สารรัตนะ (2550) ไดศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย ในประเด็น
ความหมาย ลักษณะของนโยบายที่ดี  รูปแบบการกําหนดนโยบาย  รูปแบบการตัดสินใจกับการกําหนดนโยบาย  
และแนวการวิจัยเชิงนโยบายตามทัศนะของ Majchrzak (1984)  ตลอดจนขอเสนอแนะ แนวการนํา ไปประยุกตใช
ในการวิจัย  ซึ่งผูวิจัยเห็นวาบทศึกษาวิเคราะหดังกลาวจะนําไปสูการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนด              
แนวทางการวิจัยเชิงนโยบาย ของผูวิจัยในครั้งนี้ได  จึงขอนําเอาบทศึกษาวิเคราะหมากลาวถึงกอนที่จะกลาวถึง
แนวคิดอื่นในลําดับตอไป  ดังนี้ 

 นโยบาย(policy)  เปนขอความที่บอกใหทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององคการ 
หรือของสั งคม  ทิศทางดั งกล าวอาจจะอธิบายถึ ง เรื่ องอะไร  เพื่ ออะไร  อย างไร  และเพี ยงใด  ของ                         
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได โดยมีองคประกอบสําคัญ 2 สวน คือ วัตถุประสงคของนโยบาย(policy objective) 
และแนวทางของนโยบาย(policy means) นโยบายจะขาดองคประกอบสําคัญสวนใดสวนหนึ่งนี้มิได เชน มีเพียง
วัตถุประสงคไมบอกแนวทาง สิ่งที่กําหนดนั้นก็ไมเปนนโยบาย จะมีคาเพียงเปนความปรารถนาเทานั้น เปนตน 
และบางครั้งนโยบายที่ดีอาจจําเปนตองมีองคประกอบสวนที่ 2 คือ กลไกของนโยบาย(policy mechanism) อีกดวย 
กลไกของนโยบายจะชวยใหเห็นวา  การจะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดตามแนวทางที่ช้ีนําไวจะตองมีกลไก
อะไรบางเปนเครื่องมือ  กลไกนโยบายนี้หมายรวมถึงตั้งแตระเบียบ กฎหมาย ที่รองรับการปฏิบัติ หนวยงานที่
ปฏิบัติ ตลอดจนทรัพยากรตางๆ ที่ใชปฏิบัติ 

 ในการกําหนดนโยบายนั้น แมผูกําหนดอาจมีคานิยม ความสํานึก หรือเจตนารมณ
แตกตางกันออกไป ซึ่งอาจทําใหไดนโยบายที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสมแตกตางกันออกไป แตก็มีขอเสนอแนะให
คํานึงถึงลักษณะของนโยบายที่ดี ดังนี้ เชน  (1) นโยบายที่ดีจะตองมีเปาหมายที่สงผลประโยชนแกองคการหรือ
ประชาชนโดยสวนรวมมากที่สุด  (2) นโยบายที่ดีควรไดมาจากการกลั่นกรองถึงความสําคัญของปญหาหรือ    
ความตองการ  (3) นโยบายที่ดีควรจะครอบคลุมภารกิจทุกดานในแตละดานนั้นควรมีความสอดคลองกัน 
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไมควรจะขัดแยงกัน  (4) นโยบายที่ดีควรประกอบดวย  เปาหมาย แนวทาง และกลวิธีที่ดี 
ดําเนินการไดเร็วที่สุดและเสียคาใชจายนอยที่สุด  (5) นโยบายที่ดีนอกจากจะมีเนื้อหาเปนหลักในการทํางานแลว 
เนื้อหาดังกลาวควรจะเปนหลักในการประเมินความสําเร็จไดดวยดี และควรคํานึงถึงทั้งในเชิงคุณภาพและ          
เชิงปริมาณ  (6) นโยบายที่ดีจะเปนขอความที่ชัดเจน ถายทอดไปสูผูปฏิบัติไดโดยงาย และมีความเขาใจไดตรงกัน  
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 อยางไรก็ตาม คุณลักษณะที่ดีที่เหมาะสมของนโยบายในองคการใดองคการหนึ่ง อาจ
ถือเอาทัศนะของบุคคลเปนที่ต้ัง เพราะนโยบายสามารถมองไดจากหลายแงมุม แงมุมหนึ่งอาจเปนที่ยอมรับของ
บุคคลคนหนึ่งหรือกลุมหนึ่ง แตอาจไมเปนที่ยอมรับของอีกบุคคลคนหนึ่งหรืออีกกลุมหนึ่ง ดังนั้นคุณลักษณะที่ดี
ของนโยบายอีกประการหนึ่ง คือ การถือเสียงขางมากหรือเปนทัศนะของกลุมคนสวนใหญโดยอนุโลม ที่อาจมีคน
อีกกลุมหนึ่งหรือจํานวนนอยโจมตีคัดคานและวิพากษวิจารณไปตามทัศนะหรือตามเหตุผลของบุคคลกลุมนั้น 

 การกําหนดนโยบายมีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีจุดเนนแตกตางกันไป  บางรูปแบบ
ก็สามารถนํามาผสมผสานเขาดวยกันได  บางรูปแบบก็มีความแตกตางกันออกไปโดยสิ้นเชิง เชน  (1) รูปแบบผูนํา
(elite model)  กําหนดโดยผูนํา  ยึดถือหลักอํานาจนิยมวา  ผูนําตองการอะไร  เมื่อกําหนดมาแลวก็เปนหนาที่    
ความรับผิดชอบของผูตาม ที่จะนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติใหบรรลุผล  (2) รูปแบบกลุม(group model)  กําหนดโดย
กลุม  ยึดถือหลักการมีสวนรวม และการหาจุดรวมระหวางกลุมผลประโยชนตางๆ โดยอาจอาศัยหลักการ          
เสียงขางมาก การประนีประนอม หรือการเจรจาตอรอง  (3) รูปแบบสถาบัน(institutional model)  กําหนดโดย
สถาบัน ยึดหลักความเปนสถาบัน อางอิงความเปนสถาบันที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม หากไมปฏิบัติตามอาจมี
บทลงโทษ  (4) รูปแบบคอยเปนคอยไป(incremental model) ยึดถือแนวคิดความตอเนื่องจากอดีตสูปจจุบันและ
อนาคต “สมัยกอนเคยทํากันอยางไร สมัยนี้ก็ทํากันไปอยางนั้น” ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีเวลาจํากัด งบประมาณนอย 
หรือไมมีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ  (5) รูปแบบระบบ(system model)  ยึดถือแนวคิดวา นโยบายเปนปจจัย
ปอนออก(output)  ที่เกิดจากปจจัยปอนเขา(input) ของปญหาความตองการหรือขอเรียกรองจากกลุมผลประโยชน
ตางๆ ในองคการหรือสังคม แลวมีกระบวนการ(process) ของโครงสรางองคการหรือสังคมที่จะกําหนดเปน
นโยบายออกมา  (6) รูปแบบกระบวนการ(process model) ยึดถือแนวคิดวา การกําหนดนโยบายเปนกิจกรรมที่มี
ขั้นตอนตางๆ เปนกระบวนการ ดังนี้ คือ มีขั้นตอนการกําหนดปญหา ความตองการ  หรือขอเรียกรอง มีขั้นตอน     
การเสนอแนะทางเลือกนโยบายหลากหลายทางเลือก มีขั้นตอนการเลือกนโยบายที่ดีที่สุดหรือที่เหมาะสม มี
ขั้นตอนการนําเอานโยบายไปปฏิบัติ และมีขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย  (7) รูปแบบมีเหตุผล(rational model) 
คํานึงถึงผลตอบแทน(gain) ที่จะไดรับมากกวาคาใชจาย(cost)  ซึ่งผลตอบแทนไมไดหมายถึงเฉพาะเรื่องเงินเทานั้น 
แตหมายถึงผลไดผลเสียในดานอื่นดวย ซึ่งการที่จะกําหนดนโยบายตามรูปแบบนี้ออกมาได ผูกําหนดนโยบายตอง
มีความรูความสามารถหลายประการ เชน รูวาองคการหรือสังคมตองการอะไร มีน้ําหนักมากนอยกวากันอยางไร    
รูทางเลือกนโยบายทุกทางที่มีอยู สามารถคาดการณผลของทางเลือกนโยบายแตละทางไดถูกตอง สามารถ
คํานวณหาอัตราสวนระหวางผลตอบแทนและคาใชจายสําหรับแตละทางเลือก และสามารถเลือกนโยบายที่ให
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 การกําหนดนโยบายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังกลาวขางตน เกี่ยวของกับรูปแบบ  
การตัดสินใจของผูกําหนดนโยบายดวย ซึ่งสวนใหญจําแนกออกเปนสองลักษณะ คือ (1) การตัดสินใจแบบมี
เหตุผล(rational decision making)  เปนการตัดสินใจที่มีกระบวนการที่จะทําใหมีขอมูลสารสนเทศประกอบ       
การตัดสินใจที่เพียงพอ และ  (2) การตัดสินใจแบบไมมี เหตุผล(non-rational decision model)  อาจเปน               
การตัดสินใจตามความพอใจ(satisfying)  มุงหาทางเลือกที่คิดวาเปนที่พึงพอใจ ไมคํานึงวาเปนทางเลือกที่ดีแลว
หรือไม หรืออาจเปนการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป(incremental)  มุงเพียงเพื่อใหอยูในระดับที่พอทนได ขายผา
เอาหนารอด ไมหวังผลระยะยาว หรืออาจเปนการตัดสินใจแบบสุมเสี่ยง(rubbish-bin) เปนตน ซึ่งเปนการแนนอน
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วา สิ่งที่พึงประสงคในการตัดสินใจเพื่อกําหนดนโยบายของผูนําใดๆ กลุมใด ๆ หรือสถาบันใดๆ  ก็คือรูปแบบ   
การตัดสินใจแบบมีเหตุผล ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่จะนํามาซึ่งขอมูลสารสนเทศเพื่อใชประกอบการตัดสินใจที่
เพียงพอนั้นก็คือ กระบวนการของการวิจัยเชิงนโยบาย  

 Majchrzak (1984) ซึ่ งไดกลาวถึงการวิจัย เชิงนโยบาย (policy research)  วาเปน
กระบวนการศึกษาปญหาพื้นฐานทางสังคม เพื่อใหไดขอเสนอที่เนนการปฏิบัติที่เปนไปได(possible action 
oriented recommendations)  สําหรับผูกําหนดนโยบายใชประกอบการตัดสินใจในการแกปญหานั้นๆ หรือกลาวอีก
นัยหนึ่ง การวิจัยเชิงนโยบายจะมุงศึกษาปญหาทางสังคม เชน ปญหาเกี่ยวกับโภชนาการ ปญหาความยากจน ปญหา
เงินเฟอ หรือปญหาความขาดประสิทธิภาพในการบริหารองคการ  เปนตน  ดวยกระบวนการวิจัยที่จะทําให
ขอเสนอเชิงนโยบายไดรับการพัฒนาขึ้น และมีการสื่อสารขอเสนอเหลานั้นตอผูกําหนดนโยบาย 

 การวิจัยเชิงนโยบาย สามารถกระทําไดดวยระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายอาจเปน       
การวิจัยพ้ืนฐาน(basic research)   การวิจัยประยุกต(applied research) หรือการวิจัยผสม(mixed)  อยางไรก็ตาม 
จุดมุงหมายในการวิจัยจะเปนสิ่งเดียวกัน นั่นคือ การใหไดมาซึ่งขอเสนอที่เนนการปฏิบัติที่เปนไปได เพื่อ          
การแกปญหาพื้นฐานทางสังคมที่นํามาเปนประเด็นในการศึกษาวิจัย ดูลําดับความสัมพันธเชิงเหตุผลดังนี้(ภาพที่ 1) 
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ภาพที่  1    ความสัมพันธเชิงเหตุผลของจุดมุงหมายในการวิจัยเชิงนโยบาย 

 
 การวิจัยเชิงนโยบายมีขอควรตระหนักหลายประการ เชน ผลจากการวิจัยเปนเพียง   

สวนหนึ่งของบรรดาปจจัยปอนเขา(inputs)  ที่จะนําเขาสูการตัดสินใจเชิงนโยบาย(policy decision)  ยังมีปจจัย
ปอนเขาอื่นๆ ที่จะตองนํามาประกอบการตัดสินใจอื่นๆ อีก เชน นโยบายที่มีอยูเดิม ทัศนะ  ความปรารถนา หรือ
ความเห็นของผูเกี่ยวของหรือของสถาบัน หรือแมแตทัศนคติของผูคนที่มีมากอนหนา เปนตน  นอกจากนั้น ใน
กระบวนการตัดสินใจนโยบาย ยังตองอาศัยความเห็นพองตองกันและการประนีประนอมดวย ดังนั้น “ความจริง
อาจจะไมไดหมายถึงความดีที่จะไดรับการยอมรับ” หากความปรารถนาของสถาบันขัดแยงกับขอเสนอแนะจาก
ผลการวิจัย ยิ่งกวานั้น ยังมีสินคาที่จะเปนตัวเลือกใหกับผูตัดสินใจนโยบายอีกหลายตัวเพื่อนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญ จึงเปนบทบาทของผูวิจัยที่จะตองชี้ใหเห็นไดวา ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยจะใหผลประโยชนดีกวา
สินคาที่เปนตัวเลือกอื่นๆ   อีกประการหนึ่งก็คือ การวิจัยเชิงนโยบายเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับปญหาทางสังคมที่มี
ความซับซอนและยากจะแกไข ตองอาศัยกระบวนการวางแผน  การปฏิบัติ  การประเมิน และการมีขอมูลปอนกลับ 
และตองคํานึงถึงบริบทที่เปนจริงประกอบอีกดวย ดังนั้น ผูวิจัยและผูตัดสินใจนโยบายจะตองตระหนักวา การวิจัย
เชิงนโยบายไมใชเปนยาครอบจักรวาลที่จะรักษาไดทุกโรคในการแกปญหาสังคมนั้น   สิ่งที่สามารถกระทําไดก็คือ 
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การแสวงหาขอมูลสารสนเทศที่มีคุณคาเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยคาดหวังวาจะชวยใหการแกปญหาเปนไป
ดวยดี และคาดหวังวา สิ่งนั้นอาจจะชวยแกไขหรือปองกันการเกิดขึ้นของปญหาบางปญหาได  และประการสุดทาย
คือ กระบวนการนโยบายจะมีความซับซอนยิ่งขึ้นหากปญหาที่ศึกษานั้นมีความซับซอน ผูวิจัยจึงจะตองเขาใจใน
สวนของผูที่เกี่ยวของที่มีอยางมากมาย ตลอดจนกลไกสนับสนุนตางๆ ใหดี มิฉะนั้นก็อาจจะไมสามารถนําเสนอให
ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูกําหนดนโยบายไดอยางที่คาดหวัง 

 การวิจัยเชิงนโยบายมีพัฒนาการมาตั้งแตชวงทศวรรษ 1970 มีการจัดตั้งสถาบันวิจัย  
เชิงนโยบาย  การจัดทําวารสาร และจัดโปรแกรมการฝกอบรมกันมากมาย แตก็ถือวาเปนเพียงจุดเริ่มตนเพื่อ    
ความมั่นคงตอไปในอนาคต และยังตองอาศัยระยะเวลาเพื่อพิสูจนประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมและมาตรฐานของ   
การวิจัยประเภทนี้อีก แตอยางไรก็ตาม การวิจัยเชิงนโยบายในที่ตางๆ กัน อาจจะผันแปรไปตามประเด็นตางๆ ดังนี้ 
เชน  (1) แหลงทุนที่เปนผูใชหรือไมใชประโยชนจากการวิจัย หากเปนผูใชประโยชนจากผลการวิจัย  การเขามามี
สวนเกี่ยวของดวยก็จะมีมาก  (2) จุดเนนของการวิจัยอยูที่การหานิยามของปญหาหรือหาทางแกปญหา ซึ่งแม
จุดมุงหมายหลักของการวิจัยเชิงนโยบายจะอยูที่การหาทางแกปญหา แตบางกรณีก็จําเปนตองศึกษาหานิยามของ
ปญหาใหชัดเจนเสียกอน  (3) ความเปนผูวิจัยภายในหรือภายนอกองคการ  หากเปนผูวิจัยภายในองคการอาจจะพบ
อุปสรรคปญหาความเปนระบบราชการและการมีวิสัยทัศนในปญหาที่วิจัย ในขณะที่ผูวิจัยภายนอกอาจจะมี    
ความเปนอิสระในการที่จะวิพากษวิจารณไดมากกวา แตขณะเดียวกันผูวิจัยภายในอาจจะมีความเขาใจบริบททาง
การเมืองและอุปสรรคขององคการที่จะมีผลตอการนําขอเสนอจากผลการวิจัยไปใชไดดีกวา  (4) หลักการทาง
วิชาการของผูวิจัย  ซึ่งหากตองการแกไขปญหาความลําเอียงเชิงวิชาการ และปองกันการมีมุมมองเฉพาะดาน ก็จะมี
การวิจัยเชิงบูรณาการระหวางศาสตรสาขาตางๆ ขึ้น 

 ถึงแมการวิจัยเชิงนโยบายจะผันแปรแตกตางกันไปตามประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตน 
แตก็มีผูกําหนดลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงนโยบายไว  ดังนี้คือ (1) เปนพหุมิติ(multidimension) มองปญหาที่
ศึกษาดวยหลากหลายแงมุม  (2) เฉพาะกรณีและเชิงประจักษ(empirico-inductive approach) ในลักษณะเปนทฤษฎี
ฐานราก(grounded theory)  ไมกําหนดเหตุและผลของปญหาตามทฤษฎีไวลวงหนาเพื่อทดสอบสมมุติฐาน  (3) ให
ความสําคัญทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต ไมกําหนดกรอบตัวแปรไวอยางตายตัว  แตเปดกวางตออิทธิพลและตัว
แปรแทรกซอนตางๆ   (4) ตอบสนองตอความตองการของผูใชผลงานวิจัยหรือแหลงทุนสนับสนุน  (5) แสดง
คานิยม(หรือแนวคิด)  ใหเห็นชัดเจนในนิยามของปญหา   ปญหาการวิจัย   การพัฒนาขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  
และการเผยแพรผลการวิจัย  
  1.10.3 ขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย 

 Majchrzak ไดเสนอขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย 5 ขั้นตอน คือ (1) การเตรียมการ      
(2) การกําหนดกรอบแนวคิด  (3) การวิเคราะหเชิงเทคนิค  (4) การวิเคราะหขอเสนอแนะ  (5) การสื่อสาร
ขอเสนอแนะ  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 1.10.3.1 การเตรียมการ(preparation)  เปนการศึกษาสภาพในอดีตและในปจจุบัน
ของบริบทนโยบายในปญหาที่ศึกษา  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการที่จะกําหนดทิศทางการวิจัยที่จะทํา ใหได
ผลการวิจัยที่เปนประโยชน โดยทั่วไปจะใหความสําคัญในประเด็นตางๆ ดังนี้ คือ   
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 (1) บริบทการกําหนดนโยบายในปญหาที่ศึกษาทั้งในอดีต ปจจุบัน และ
แนวโนมในอนาคต รวมถึงกลไกสนับสนุน(supportive mechanism)  ความหมายเดียวกับคําวา กลไกของนโยบาย 
(policy mechanism)  ที่กลาวถึงขางตน   ที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผล  การระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่สําคัญ (key stakeholders) ในกระบวนการกําหนดนโยบายหรือที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจในปญหาที่
ศึกษา และการทําความเขาใจโครงสรางอํานาจ(power structure) ในกระบวนการกําหนดนโยบายดวยวาใครเปนผูมี
อํานาจในการตัดสินใจหลัก ใครเปนผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และใครที่ไมมีอิทธิพล  
 (2) นิยาม ขอตกลงเบื้องตน และคานิยม ของผูมีสวนไดเสียที่มีตอปญหา
ที่ศึกษาวาเปนอยางไร เห็นดวยหรือไมเห็นดวย  เห็นวาเปนปญหาหรือไมเปนปญหา  เห็นตรงกันหรือแตกตางกัน 
ความเชื่อในสาเหตุหรือทางแกไขเปนอยางไร  ทั้งนี้เพื่อใหการกําหนดคานิยมหรือแนวคิด ตลอดจนขอตกลง
เบื้องตนของการวิจัยมีความชัดเจน  
 (3) ประเภทของขอเสนอแนะที่เปนไปไดเกี่ยวกับปญหาที่ศึกษาอยางไร
ที่จะเปนที่ยอมรับ อยางไรที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ มีประเด็นที่เปนขอช้ีแนะ   
การใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัยในลักษณะที่เปนเสนตอเนื่อง(continuum)  ระหวางขอเสนอแนะเพื่อ             
การเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปจากที่มีอยูเดิม(incremental change)  ในประเด็นเล็กๆ และใชระยะเวลาสั้น 
ไปถึงขอเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหเกิดสิ่งใหม (fundamental change) ที่ตองใชเวลาและความพยายามสูง 
และขอเสนอแนะแบบผสม (mixed scanning) ที่ใหขอเสนอแนะใหเกิดสิ่งใหมจากการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มีอยูเดิม     
 (4) ทรัพยากรที่ตองการและจําเปนสําหรับการวิจัย ไมเฉพาะดานการเงิน 
แตรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก บุคลากร และวัสดุอุปกรณดวย  เพื่อใหการศึกษาในขั้นตอนนี้เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีขอเสนอแนะขั้นตอนการดําเนินงานไวเปนแนวทาง ดังนี้  (1) เลือกและกําหนดปญหาที่จะ
ศึกษาวิจัย   (2) กําหนดประเด็นนโยบายที่สําคัญ  (3) วิเคราะหความเปนมาของประเด็นนโยบาย  (4) สืบคน
งานวิจัยที่มีมากอนหนาและผลที่มีตอการเปลี่ยนแปลง  (5) จัดหาแผนภูมิองคการและผูมีอํานาจในการตัดสินใจ  
(6) กําหนดรูปแบบกระบวนการตัดสินใจ  (7) สัมภาษณผูมีสวนไดเสีย  (8) สังเคราะหขอมูลที่ไดรับ  
  โดยพยายามตอบคําถาม  วาใครคือผูใชผลวิจัย  ในบรรดาผูใช
ผลการวิจัยนั้น ใครเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เขามีอํานาจในการตัดสินใจอยางเพียงพอหรือไม เขามีความ
ผูกพันและมี      ความคาดหวังที่จะนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลมากนอยเพียงใด บริบททาง
วัฒนธรรมสังคมไดเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงหรือไม มากนอยเพียงใด และทรัพยากรที่จําเปนตองใชมีอะไรบาง 
สามารถหามาไดเพียงพอหรือไม เปนตน ซึ่งจากผลการสังเคราะหขอมูลดังกลาว จะนําไปสูการตัดสินใจ วาจะทํา
การวิจัยตอไปหรือไม หากสามารถตอบไดวา ผูใชประโยชนจากผลการวิจัยที่กําหนด บริบททางวัฒนธรรมสังคม
และทรัพยากรที่จัดหามาได มีความเปนไปไดที่จะทําการวิจัยที่มีคุณคา และตนเองมีความเหมาะสมที่จะทําวิจัย ก็
ตัดสินใจที่จะทําวิจัยนั้นได 

 1.10.3.2 ขั้นกําหนดกรอบแนวคิด(conceptualizing)  เปนขั้นตอนดําเนินงานใน        
3  กิจกรรมหลัก  คือ  
   (1) พัฒนาตัวแบบเบื้องตนของปญหาที่ศึกษา(developing a preliminary 
model of the social)  ในอดีตมักนิยมวิพากษวิจารณถึงการขาดความชัดเจนและขาดความเขาใจในประเด็นที่ศึกษา 
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มีการวิเคราะหอยางงาย แคบ และกําหนดจุดเนนที่ไมชัดเจน ในปจจุบัน เปนการวิเคราะหถึงนิยามของปญหา 
สาเหตุของปญหา สรางตัวแบบ กําหนดคานิยมและขอตกลงเบื้องตนที่จะนําไปสูการกําหนดคําถามการวิจัย 
(research questions)  ซึ่งการพัฒนาตัวแบบเบื้องตนของปญหาที่ศึกษานี้จะอาศัยขอมูลที่ศึกษาไดในระยะเตรียมการ 
และจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ(literature review)  มีขอเตือนใจวา ตัวแบบเบื้องตนที่แตกตางกันจะ
นําไปสูคําถามการวิจัยที่แตกตางกัน ดังนั้นจะตองพัฒนาขึ้นดวยความรอบคอบ มีขอมูลประกอบการพิจารณา   
อยางเพียงพอ   
   (2) คําถามการวิจัย(formulating specific research questions)  กําหนดขึ้น
หลังการพัฒนาตัวแบบเบื้องตน ซึ่งเนื่องจากคําถามการวิจัยจะนําไปสูการวางแผนระเบียบวิธีวิจัยที่จะใช และ     
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังนั้นจะตองกําหนดขึ้นอยางรอบคอบและระมัดระวัง  
    คําถามการวิจัยควรคํานึงถึงขั้นตอนดังนี้  (1) กําหนดวาผลที่คาดหวัง
จากการวิจัยคืออะไร เปนไปในรูปแบบใด แบบคอยเปนคอยไป หรือแบบสิ่งใหมๆ หรือแบบผสม(incremental/ 
fundamental/mixed)  (2) กําหนดประเด็นของปญหาที่ศึกษา  ควรคํานึงถึงความเปน พหุมิติ (multi-dimension)  ซึ่ง
จะทําใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุมและมีความหมาย แตก็ควรมีแนวหรือเกณฑในการเลือกประเด็นที่จะศึกษาดวย     
(3) กําหนดตัวแปรที่สามารถจัดกระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงได (malleable variables) โดยพิจารณาจากผลที่คาดหวัง
และประเด็นของปญหาที่กําหนด  (4) กําหนดคําถามการวิจัยขึ้นจากตัวแปรที่กําหนด ที่จะนําไปสูผลที่คาดหวังจาก
ประเด็นปญหาที่กําหนด  
    คําถามการวิจัยมีเกณฑที่ควรคํานึงถึง   ดังนี้  (1) ควรสะทอนใหเห็น
ถึงประเด็นของปญหา  (2) สามารถศึกษาหาคําตอบได  (3) เหมาะสมกับเวลาที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
นโยบาย ทั้งในปจจุบันและอนาคต  (4) เปนผลจากการสังเคราะหหลากหลายมุมมอง สะทอนใหเห็นถึงผลการวิจัย
ที่เปนไปอยางครอบคลุมและบูรณาการ  (5) ควรแสดงถึงนัยเชิงนโยบาย โดยกําหนดประเด็นในลักษณะที่จะชวย
ใหผูตัดสินใจใชในการแกปญหาได  (6) การเลือกผูดําเนินการวิจัย(selecting research investigators)  มีประเด็น        
การตัดสินใจใน 3  กรณีดังนี้  (1)  การศึกษาเปนทีมหรือเดี่ยว หากเรื่องที่วิจัยไมใหญโตมากนักก็ควรศึกษาเดี่ยว แต
หากเปนเรื่องใหญ   มีผลกระทบมาก ควรศึกษาเปนทีมและควรคํานึงถึงหลักการสหวิทยาการ(interdisciplinary)   
(2) การเลือกภูมิหลังของผูวิจัย โดยเฉพาะภูมิหลังในเชิงวิชาการ และ (3) ที่ปรึกษาในการวิจัย ซึ่งอาจเปนทีมที่
ปรึกษา หรือเปนคณะกรรมการอํานวยการ 
 1.10.3.3 ขั้นการวิเคราะหเชิงเทคนิค(technical analysis) 
 เปนการตรวจสอบถึงปจจัย(factors)  ที่อาจเปนสาเหตุของปญหา โดยมี
ขั้นตอนหลักเชนเดียวกับการวิจัยโดยทั่วไป ดังนี้   
    (1) การนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปร(operationalization of 
variables) เปนการกําหนดนิยามตัวแปรที่สามารถจัดกระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงได(malleable variables) ที่กําหนด
ในขั้นตอนกําหนดคําถามการวิจัย ใหอยูในรูปของดัชนีช้ีวัด(indicators)  ที่มีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได  
   (2) การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย(design of study methodology)  ซึ่ง
เนื่องจากการวิจัยเชิงนโยบายมุงเนนหาขอเสนอเพื่อการตัดสินใจนโยบายมากกวาเหตุผลในเชิงวิชาการ ดังนั้น
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบายจึงสามารถจะดัดแปลง(adapting)  ผสม(combining) หรือปรับปรุง(improvising)  ใหมี
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ความเหมาะสมได สวนมากแลวจะไมใชระเบียบวิธีวิจัยเดี่ยว แตจะเปนแบบผสม จากระเบียบวิธีวิจัยประเภทตางๆ 
ซึ่งจะเปนประเภทใดบางนั้นขึ้นอยูกับคําถามการวิจัย(ไมใชกําหนดคําถามการวิจัยใหสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัย) 
เชน  (1) การสังเคราะหประเด็น(focused synthesis)  จากขอมูลหลากหลายแหลง อาจจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
หรือผูมีสวนไดเสีย   การประชาพิจารณ ผูวิจัยที่มีประสบการณมากอน และสิ่งพิมพตางๆ  (2) การวิเคราะหขอมูล  
ฑุติยภูมิ(secondary analysis) จากฐานขอมูลแหลงตางๆ เพื่อสรางฐานขอมูลใหมขึ้นมาในประเด็นที่ศึกษา             
(3) การทดลองภาคสนาม(field experiments) ซึ่งอาจเปนการทดลองโดยใชหลักการสุม(randomized field 
experiment) หรือแบบกึ่งทดลอง(quasi-experiment) (4) วิธีการเชิงคุณภาพ(qualitative methods) อาจเปน            
การสนทนากลุม(focused group discussion)   การสัมภาษณเชิงลึก(in-depth interview)  การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(participant observation)   (5)  การสํารวจ(survey)  จากกลุมตัวอยางของประชากร  (6) กรณีศึกษา(case study)  ซึ่ง
สามารถเก็บขอมูลไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แมธรรมชาติของการวิจัยนี้จะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพก็ตาม   
(7) การวิเคราะหตนทุน-กําไร และตนทุน-ประสิทธิผล(cost benefit and cost-effectiveness analysis) 
    (3) การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล(results and conclusion)  ซึ่งควร
คํานึงถึงความเหมาะสมของขอมูล ความสามารถตอบคําถามการวิจัย โดยอาจเปนการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุคูณ การวิเคราะหโครงสรางสัมพันธเชิงเหตุผล เปนตน และ    
การสรุปผลการวิจัยควรนําเสนออยางงายที่คนทั่วไป(lay people)  สามารถจะเขาใจได และเนนผลการวิจัยที่สําคัญ  
    (4) การพัฒนาร างขอ เสนอแนะ (deve loping  ten ta t ive  po l icy  
recommendations)  ซึ่งนอกจากจะพิจารณาจากผลการวิเคราะหขอมูลที่สรุปผลไวแลว ควรพิจารณาความรูเกี่ยวกับ
บริบททางสังคมการเมือง(sociopolitical context) จากผลการศึกษาในระยะเตรียมการดวยการใหขอเสนอแนะควร
หลากหลายทางเลือก ไมควรเนนเฉพาะทางเลือกเดียว ควรคํานึงถึงทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว  และขอเสนอแนะนั้นอาจจะเกี่ยวกับกลไกสนับสนุน(supportive mechanisms)   ที่จะชวยสนับสนุน 
การนําขอเสนอเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพไดดวย 

 1.10.3.4 ขั้นการวิเคราะหขอเสนอแนะ(analysis of  recommendations)  
 งานวิจัยสวนใหญจะจบลงตรงที่การสรุปผลและการใหขอเสนอแนะจาก
ผลการวิจัย แตการวิจัย  เชิงนโยบายจะไมหยุดลงเพียงขอเสนอแนะที่ไดมาเทานั้น แตจะศึกษาตอเนื่องเพื่อ 
“คาดคะเนถึงโอกาสในการปฏิบัติ” (estimating the probability of implementation) ของขอเสนอแนะนั้นอีกดวย 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ คือ 
   (1) การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย(analysis  of  stakeholders) ที่จะมีผลตอ
การตัดสินใจนโยบาย โดยวิเคราะหจากผูมีสวนไดเสียที่กําหนดไวในขั้นตอนการเตรียมการ  ที่อาจกําหนดลดลง
หรือเพิ่มเติมไดโดยจําแนกผูมีสวนไดเสียเหลานั้นออกเปน “กลุมผูตัดสินใจนโยบาย” (decision makers)  ตอการนํา
ขอเสนอไปสูการปฏิบัติ และ “กลุมผูมีอิทธิพล” (influencers)  ตอการตัดสินใจนโยบาย เพื่อวิเคราะหอํานาจของผูมี
สวนไดเสียที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจนโยบายในสามมิติ คือ  (1) ปริมาณของทรัพยากรที่จะสามารถจัดหามา
ได เชน เงิน อาสาสมัคร การประสานงาน ขอมูลสารสนเทศ เปนตน  (2) คุณลักษณะที่จะชวยใหผูมีสวนไดเสียมี
ความสามารถในการระดมทรัพยากรมาใช เชน ความเกาะเกี่ยวกันเปนกลุม ความเห็นพองตองกัน และภาวะ    
ความเปนผูนํา เปนตน  (3) ความสามารถของผูมีสวนไดเสียที่จะเขาถึงกลุมผูตัดสินใจนโยบายได ซึ่งยิ่งกลุม           
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ผูตัดสินใจนโยบายรับฟงขอคิดเห็นของกลุมผูไดเสียมากเพียงใด ก็แสดงวา กลุมผูมีสวนไดเสียมีอิทธิพลที่จะชวย
ผลักดันใหขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติไดมากเทานั้น และหลังจากนั้นจึงเปนการศึกษาความเห็น(opinion) 
ของผูมีสวนไดเสียเหลานั้นแตละราย วาสนับสนุนหรือคัดคานขอเสนอแนะนั้น ดวยเหตุผลใด ซึ่งหากสนับสนุน
มาก การนําเสนอขอเสนอแนะนั้นก็มีความเปนไปไดสูง   
  (2) การวิเคราะหองคการ(analysis of organization)  เฉพาะการวิเคราะห
ผูมีสวนไดเสียอาจไมเพียงพอ  อาจจําเปนตองวิเคราะหองคการที่จะเปนผูนําเอาแตละขอเสนอแนะไปปฏิบัติดวย 
ในประเด็นตางๆ ดังนี้ เชน  (1) โครงสรางองคการเพื่อการปฏิบัติ  (2) ทรัพยากรที่จะใช และ (3) กลไกเชิงนโยบาย
ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติ 
     (3) การคาดการณถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น(predict potential 
consequences of recommendations)   การคาดการณถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากขอเสนอแนะในแตละประเด็นนั้น 
ซึ่งแหลงขอมูลอาจไดมาจากหลายแหลง เชน จากการสัมภาษณผูมีสวนไดเสีย การใชเทคนิคเดลฟาย หรือเทคนิค
การวิเคราะหความเสี่ยง เปนตน อาจพิจารณาในสามกรณีดังนี้ คือ  (1) ผลกระทบที่คาดหวังและไมไดคาดหวัง       
(2) ผลกระทบโดยรวมที่มีตอนโยบายอื่นหรือแผนงานอื่น   (3) สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากขอเสนอแนะนั้นไมไดนําไป
ปฏิบัติ  
                    (4) การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติ(estimating the probability of 
implementation)  จากผลการวิเคราะหศักยภาพของผูมีสวนไดเสีย ศักยภาพขององคการ และผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น พอที่จะทําใหผูวิจัยคาดคะเนไดถึง “โอกาสในการปฏิบัติ” ทั้งในแงของความเปนไปได(feasible) และ    
การยอมรับ(acceptable) ในลักษณะคาดคะเน(subjective)  จากการแปลผลขอมูลของผูวิจัย ซึ่งหากขอเสนอแนะมี
โอกาสที่จะเปนไปไดประมาณ 20-40 % ก็ถือวาเพียงพอแลว อยางไรก็ตาม ดังกลาวในตอนตนวา ขอเสนอแนะจาก
ผลการวิจัยควรมีหลากหลายทางเลือก ดังนั้นอาจจะแสดงคาเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบ “ขอเสนอทางเลือก” (alternative 
recommendations) แตละทางเลือกเหลานั้นดวยได 
       (5) การจัดเตรียมใหขอเสนอแนะสุดทาย(preparation of final 
recommendations)  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจะตั้งคําถามวา “ขอเสนอแนะนั้นจะมีผลตอปญหาที่ศึกษามากนอย
เพียงใด” ซึ่งหากประเมินไดตํ่ากวา 60%  ก็มีขอแนะนําในสามกรณีดังนี้  (1) ยอมรับในความเปนไปไดที่ต่ํานั้น    
(2) เปลี่ยนแปลงเปาหมายของขอเสนอแนะ   (3) ปรับแกขอเสนอแนะใหมโดยพิจารณาประเด็นการเปลี่ยนแปลง
แบบคอยเปนคอยไปกับการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานดังกลาวในตอนตน และอาจมีการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย และ
หรือวิเคราะหองคการประกอบดวย  

 1.10.3.5 การสื่อสารผลการวิจัยตอผูตัดสินใจนโยบาย(communicating policy 
research to policymakers)  การวิจัยเชิงนโยบาย หากไมมีการสื่อสารผลงานวิจัยนั้นตอผูตัดสินใจนโยบายแลว ถือ
วายังไมสิ้นสุด ผูวิจัยจะตองดําเนินการขั้นตอไปเพื่อใหมั่นใจ วาผลงานวิจัยนั้นไดรับการพิจารณา และมีโอกาสที่
จะนําไปสูการปฏิบัติ โดยการสื่อสารนั้นควรเปนการสื่อสารแบบสองทาง(two-way communication)  และควร
เลือกใชวิธีการและสื่อที่เหมาะสม ที่จะทําใหผูตัดสินใจนโยบายไดรับรู เขาใจ และเกิดการยอมรับในผลการวิจัยนั้น 
อยางไรก็ตาม มีขอแนะนําวาการสื่อสารดวยการพูด(oral communication) จะใหผลดีกวาการสื่อสารดวยการเขียน 
(written communication) 
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 จากทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงนโยบายของ Majchrzak  ที่นํามากลาวขางตน ใหขอคิดหลาย
ประการ เชน การวิจัยเชิงนโยบายมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอเสนอที่ เนนการปฏิบัติที่ เปนไปได เพื่อ             
การแกปญหาพื้นฐานทางสังคมที่นํามาเปนประเด็นในการศึกษาวิจัย สามารถกระทําไดดวยระเบียบวิธีวิจัยที่
หลากหลาย อาจเปนการวิจัยพ้ืนฐาน(basic research)   การวิจัยประยุกต(applied research) หรือการวิจัยแบบผสม 
(mixed) โดยมีขอควรตระหนักวา  (1) ผลจากการวิจัยเปนเพียงสวนหนึ่งของบรรดาปจจัยปอนเขา(inputs) ที่จะ
นําเขาสูการตัดสินใจเชิงนโยบาย(policy decision)  ยังมีปจจัยปอนเขาอื่นๆ ที่จะตองนํามาประกอบการตัดสินใจ
อื่นๆ อีก  (2) การวิจัยเชิงนโยบายเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับปญหาทางสังคมที่มีความซับซอนและยากจะแกไข ดังนั้น 
การวิจัยเชิงนโยบายจึงไมใชเปนยาครอบจักรวาลที่จะรักษาไดทุกโรคในการแกปญหาสังคมนั้น สิ่งที่สามารถ
กระทําไดก็คือการแสวงหาขอมูลสารสนเทศที่มีคุณคาเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยคาดหวังวาจะชวยให          
การแกปญหาเปนไปดวยดี และคาดหวังวา สิ่งนั้นอาจะชวยแกไขหรือปองกันการเกิดขึ้นของปญหาบางปญหาได  
และ  (3) กระบวนการนโยบายจะมีความซับซอนยิ่งขึ้นหากปญหาที่ศึกษานั้นมีความซับซอน ผูวิจัยจึงจะตองเขาใจ
ในสวนของผูที่เกี่ยวของที่มีอยางมากมาย ตลอดจนกลไกสนับสนุนตางๆ ใหดี มิฉะนั้นก็อาจจะไมสามารถนําเสนอ
ใหขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูกําหนดนโยบายไดอยางที่คาดหวัง 

แมวาการวิจัยเชิงนโยบายในที่ตางๆ กัน  อาจจะผันแปรไปตามประเด็นตางๆ  เชน  (1) แหลงทุน       
(2) การศึกษากําหนดนิยามของปญหา  (3) ความเปนผูวิจัยภายในหรือภายนอก และ  (4) หลักการทางวิชาการของ
ผูวิจัย ซึ่งหากตองการแกไขปญหาความลําเอียงเชิงวิชาการ และปองกันการมีมุมมองเฉพาะดาน ก็จะมีการวิจัย     
เชิงบูรณาการระหวางศาสตรสาขาตางๆ ขึ้น แตก็มีลักษณะสําคัญที่ควรยึดถือดังนี้คือ  (1) เปนพหุมิติ มองปญหาที่
ศึกษาดวยหลากหลายแงมุม  (2) เฉพาะกรณีและเชิงประจักษ ไมกําหนดเหตุและผลของปญหาตามทฤษฎีไว
ลวงหนาเพื่อทดสอบสมมุติฐาน  (3) ใหความสําคัญทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต  ไมกําหนดกรอบตัวแปรไว        
อยางตายตัว แตเปดกวางตออิทธิพลและตัวแปรแทรกซอนตางๆ  (4) ตอบสนองตอความตองการของผูใช
ผลงานวิจัยหรือแหลงทุนสนับสนุน  (5) แสดงคานิยม (หรือแนวคิด) ใหเห็นชัดเจนในนิยามของปญหา  ปญหา      
การวิจัย  การพัฒนาขอเสนอแนะจากผลการวิจัย และการเผยแพรผลการวิจัย  

การวิจัยเชิงนโยบายประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นการเตรียมการ(preparation)  เปนการศึกษา
สภาพในอดีตและในปจจุบันของบริบทนโยบายในปญหาที่ศึกษา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการที่จะกําหนด        
ทิศทางการวิจัยที่จะทํา  ใหไดผลการวิจัยที่เปนประโยชน  โดยทั่วไปจะใหความสําคัญในประเด็นเกี่ยวกับ             
(1) บริบทการกําหนดนโยบายในปญหาที่ศึกษาทั้งในอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต รวมถึงกลไกสนับสนุน
ที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผล  การระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญในกระบวนการกําหนดนโยบาย
หรือที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจในปญหาที่ศึกษาและการทําความเขาใจโครงสรางอํานาจใน
กระบวนการกําหนดนโยบายดวยวาใครเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจหลัก ใครเปนผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
และใครที่ไมมีอิทธิพล  (2) นิยาม ขอตกลงเบื้องตน และคานิยม ของผูมีสวนไดเสียที่มีตอปญหาที่ศึกษาวาเปน
อยางไร  เห็นดวยหรือไมเห็นดวย  เห็นวาเปนปญหาหรือไมเปนปญหา  เห็นตรงกันหรือแตกตางกัน  ความเชื่อใน
สาเหตุหรือทางแกไขเปนอยางไร  ทั้งนี้เพื่อใหการกําหนดคานิยมหรือแนวคิด ตลอดจนขอตกลงเบื้องตนของ        
การวิจัยมีความชัดเจน  (3) ประเภทของขอเสนอแนะที่เปนไปไดเกี่ยวกับปญหาที่ศึกษา วาเปนขอเสนอแนะเพื่อ              
การเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปจากที่มีอยูเดิม(incremental change)  ในประเด็นเล็กๆ และใชระยะเวลาสั้น 
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หรือวาขอเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหเกิดสิ่งใหม(fundamental change)  ที่ตองใชเวลาและความพยายามสูง  
หรือวาขอเสนอแนะแบบผสม(mixed scanning)  ซึ่งการใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ ดังกลาวจะนําไปสู         
(1) การเลือกและกําหนดปญหาที่จะศึกษาวิจัย  (2) การกําหนดประเด็นนโยบายที่สําคัญ  (3) การวิเคราะห           
ความเปนมาของประเด็นนโยบาย  (4) การสืบคนงานวิจัยที่มีมากอนหนาและผลที่มีตอการเปลี่ยนแปลง                 
(5) การแสดงแผนภูมิองคการและผูมีอํานาจในการตัดสินใจ  (6) การกําหนดรูปแบบกระบวนการตัดสินใจ           
(7) การสัมภาษณผูมีสวนไดเสีย และ  (8) การสังเคราะหขอมูลที่ไดรับ โดยพยายามตอบคําถามวาใครคือผูใชผล
วิจัย ใครเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ มีอํานาจในการตัดสินใจอยางเพียงพอหรือไม มีความผูกพันและมี            
ความคาดหวังที่จะนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลมากนอยเพียงใด บริบททางวัฒนธรรมสังคมไดเอื้อตอ
การเปลี่ยนแปลงหรือไม มากนอยเพียงใด และทรัพยากรที่จําเปนตองใชมีอะไรบาง สามารถหามาไดเพียงพอ
หรือไม เปนตน ซึ่งจากผลการสังเคราะหขอมูลดังกลาว จะนําไปสูการตัดสินใจ วาจะทําการวิจัยตอไปหรือไม      

ขั้นกําหนดกรอบแนวคิด(conceptualizing) มีกิจกรรมสําคัญ 3 กิจกรรมคือ  (1) การพัฒนาตัว
แบบเบื้องตนของปญหาที่ศึกษา  วิเคราะหถึงนิยามของปญหา สาเหตุของปญหา สรางตัวแบบ กําหนดคานิยมและ
ขอตกลงเบื้องตนที่จะนําไปสูการกําหนดคําถามการวิจัย(research questions)  ซึ่งตองอาศัยขอมูลที่ศึกษาไดในระยะ
เตรียมการ และจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ(literature review) โดยมีขอเตือนใจวา ตัวแบบเบื้องตนที่
แตกตางกันจะนําไปสูคําถามการวิจัยที่แตกตางกัน จึงตองพัฒนาขึ้นดวยความรอบคอบ  มีขอมูลประกอบ            
การพิจารณาอยางเพียงพอ  (2) กําหนดคําถามการวิจัย หลังการพัฒนาตัวแบบเบื้องตน ซึ่งจะนําไปสูการวางแผน
ระเบียบวิธีวิจัยที่จะใช และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังนั้นจะตองกําหนดขึ้นอยางรอบคอบและ
ระมัดระวัง โดยควรคํานึงถึง ผลที่คาดหวังจากการวิจัยคืออะไร  ความเปนพหุมิติที่จะทําใหไดผลการวิจัยที่
ครอบคลุมและมีความหมาย  การกําหนดตัวแปรที่สามารถจัดกระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงได โดยมีเกณฑที่ควร
คํานึงถึงดังนี้  คือ ควรสะทอนใหเห็นถึงประเด็นของปญหา สามารถศึกษาหาคําตอบได  เหมาะสมกับเวลาที่จะเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจนโยบาย ทั้งในปจจุบันและอนาคต  เปนผลจากการสังเคราะหหลากหลายมุมมอง 
สะทอนใหเห็นถึงผลการวิจัยที่เปนไปอยางครอบคลุมและบูรณาการ และควรแสดงถึงนัยเชิงนโยบาย โดยกําหนด
ประเด็นในลักษณะที่จะชวยใหผูตัดสินใจใชในการแกปญหาได     

ขั้นการวิเคราะหเชิงเทคนิค(technical analysis)  เปนการตรวจสอบถึงปจจัย(factors)  ที่อาจเปน
สาเหตุของปญหา โดยมีขั้นตอนหลักเชนเดียวกับการวิจัยโดยทั่วไป ดังนี้  การนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปร 
การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย(สวนมากแลวจะไมใชระเบียบวิธีวิจัยเดี่ยว แตจะเปนแบบผสม จากระเบียบวิธีวิจัย
ประเภทตางๆ ซึ่งจะเปนประเภทใดบางนั้นขึ้นอยูกับคําถามการวิจัย)  การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ซึ่งควร
คํานึงถึงความเหมาะสมของขอมูล ความสามารถตอบคําถามการวิจัย และการพัฒนารางขอเสนอแนะ ซึ่งนอกจาก
จะพิจารณาจากผลการวิเคราะหขอมูลที่สรุปผลไวแลว ควรพิจารณาความรูเกี่ยวกับบริบททางสังคมการเมืองจาก
ผลการศึกษาในระยะเตรียมการดวย การใหขอเสนอแนะควรหลากหลายทางเลือก ไมควรเนนเฉพาะทางเลือกเดียว 
ควรคํานึงถึงทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และขอเสนอแนะนั้นอาจจะเกี่ยวกับกลไก
สนับสนุนที่จะชวยสนับสนุนการนําขอเสนอเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพไดดวย   

ขั้นการวิเคราะหขอเสนอแนะ(analysis of  recommendations)   ซึ่งงานวิจัยสวนใหญจะจบลง
ตรงที่การสรุปผลและการใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัย แตการวิจัยเชิงนโยบายจะไมหยุดลงเพียงขอเสนอแนะที่



                                                                                                                                                                                35 

ไดมาเทานั้น แตจะศึกษาตอเนื่องเพื่อคาดคะเนถึงโอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอแนะนั้นอีกดวย  โดย             
การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย  การวิเคราะหองคการ และการคาดคะเนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ดังรายละเอียดที่
กลาวถึงขางตน จากนั้นจึงเปนการจัดเตรียมใหขอเสนอแนะสุดทาย ที่ผูวิจัยจะตั้งคําถามวา “ขอเสนอแนะนั้นจะมี
ผลตอปญหาที่ศึกษามากนอยเพียงใด” ซึ่งหากประเมินไดตํ่ากวา 60%  ก็มีขอแนะนําในสามกรณีดังนี้  (1) ยอมรับ
ในความเปนไปไดที่ตํ่านั้น   (2) เปลี่ยนแปลงเปาหมายของขอเสนอแนะนั้น  (3) ปรับแกขอเสนอแนะใหม โดยอาจ
มีการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย และหรือวิเคราะหองคการ ประกอบดวย   

ขั้นการสื่อสารผลการวิจัยตอผู ตัดสินใจนโยบาย  เพื่อใหมั่นใจ  วาผลงานวิจัยน้ันไดรับ              
การพิจารณา และมีโอกาสที่จะนําไปสูการปฏิบัติ  

ในการนําแนวคิดตาง ๆ ดังกลาวขางตนมาประยุกตใชกับการวิจัยเชิงนโยบายทางการศึกษา โดย
ยึดหลักการที่วาแนวคิดทางสังคมศาสตรและการวิจัยเชิงประยุกต ไมไดเปนสูตรสําเร็จรูปตายตัวแนนอน  อาจ
ปรับเปลี่ยนผันแปรไปตามระบบคิดของผูวิจัยในอีกระบบสังคมหนึ่งหรือระบบองคการหนึ่งได แตอยางไรก็ตาม 
แนวคิดที่เห็นเดนชัดของการวิจัยเชิงนโยบายที่แตกตางจากการวิจัยประเภทอื่น คือ งานวิจัยประเภทอื่น จะจบลง
ตรงที่การสรุปผลและการใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัย แตการวิจัยเชิงนโยบายจะศึกษาตอเนื่องเพื่อคาดคะเน
โอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอแนะนั้นอีกดวย ซึ่งการศึกษาตอเนื่องเพื่อใหไดคําตอบดังกลาวประกอบดวย
กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ คือ  การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย  การวิเคราะหองคการ และการคาดการณถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น ดังนั้น การวิจัยเชิงนโยบายอาจจําแนกออกเปน 2 ขั้นตอนหลัก  ดังนี้ คือ   (1) ขั้นตอนการกําหนด
ขอเสนอแนะ และ  (2) ขั้นตอนการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอแนะ  

อยางไรก็ตาม ในการวิจัยเชิงนโยบาย นักวิจัยนิยมเรียกขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยวา 
“ขอเสนอเชิงนโยบาย” (propoed policy) หรือ “ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร”(proposed strategy)  ดังนั้น จึงอาจเรียก
ขั้นตอนแรกเปน “ขั้นตอนการกําหนดขอเสนอเชิงนโยบาย” และขั้นตอนที่สองเปน “ขั้นตอนการคาดคะเนโอกาส
ในการปฏิบัติของขอเสนอเชิงนโยบาย” สําหรับเอกสารที่แสดงถึงสวนประกอบของการวิจัยคงประกอบดวย 5 บท 
เหมือนกับการวิจัยประเภทอื่น ๆ ทั่วไป คือ  

บทที่ 1 บทนํา ประกอบดวย การศึกษาวิเคราะหความเปนมาของปญหาการวิจัย การกําหนด
คําถามการวิจัย การกําหนดขอบเขตการวิจัย การนิยามศัพทเชิงปฏิบัติ และการกําหนดประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการวิจัย  

บทที่ 2 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ(related literature) ควรเปนการวิเคราะหสังเคราะห
ทฤษฎี แผน/นโยบาย และผลงานวิจัยในองคประกอบของนโยบายที่ศึกษา 2 สวน คือ วัตถุประสงคของนโยบาย 
(policy objective)  และแนวทางของนโยบาย(policy means)  (อาจวิเคราะหสังเคราะหกลไกนโยบายดวยก็ได)  เพื่อ
นําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใหไดขอสรุป และเพื่อใหเกิดความไวเชิงทฤษฎี(theoretical 
sensitivity)  ที่จะนําไปใชใหเปนประโยชนทั้งตอการกําหนดสาระ การอางอิง หรือการอภิปรายผล ในหัวขอตาง ๆ 
ในบทตาง ๆ รวมทั้งในบทที่ 1 ดวย  

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย อาจจําแนกออกเปนสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนการกําหนดขอเสนอ    
เชิงนโยบาย และขั้นตอนการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอเชิงนโยบาย โดยในขั้นตอนแรกนั้น ควร
ออกแบบเปนการวิธีวิจัยแบบผสม(mixed methodology) เพื่อใหไดขอมูลจากหลากหลายแหลงตามหลักการ
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ตรวจสอบสามเสา(triangulation)  ซึ่งในทัศนะของผูเขียนเห็นวานาจะมีมาจากสามแหลง คือ  (1) ขอมูลจาก
การศึกษาบริบท(contextual study) อาจเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อใหทราบสภาพอดีต ปจจุบัน ปญหา และ
ขอเสนอแนะ โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณเชิงลึก 
แบบสัมภาษณกลุม แบบสังเกต แบบวิเคราะหเอกสาร เปนตน  (2) ขอมูลจากการศึกษากรณีตัวอยางที่ประสบ
ผลสําเร็จ(outstanding/best practice)  อาจเปนการศึกษาเฉพาะกรณี(case study)  เพื่อหาขอสรุปรูปแบบการพัฒนาที่
ประสบผลสําเร็จนั้น วามีวัตถุประสงคของนโยบาย(policy objective)  และแนวทางของนโยบาย(policy means) 
อะไรและอยางไร  ซึ่งหากจะใหมีความหลากหลาย ควรเปนการศึกษาพหุกรณี(multi-case study)   (3) ขอมูล           
เชิงวิชาการจากผลการวิเคราะหสังเคราะหทฤษฎี นโยบาย/แผน และผลงานวิจัย จากบทที่ 2  ซึ่งจะทําใหได
แหลงขอมูลจากทั้งบริบทที่เปนจริง จากกรณีตัวอยางที่ประสบผลสําเร็จ และจากเชิงวิชาการ แตหากจะเพิ่ม
แหลงขอมูลจากผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ/ทางปฏิบัติประกอบดวยอีกก็ได ซึ่งอาจไดมาโดย            
การสัมภาษณเชิงลึก  

ขอมูลจาก 3-4  แหลงดังกลาว ผูวิจัยควรนํามาสังเคราะหเพื่อกําหนดเปนขอเสนอเชิงนโยบาย       
มุงตอบคําถาม 2  คําถาม คือ วัตถุประสงคของนโยบายที่คาดหวังใหเกิดขึ้นคืออะไร และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
นั้นควรทําอะไรและอยางไร ซึ่งหากมีเทคนิคเชิงปริมาณใด ๆ ที่สามารถนํามาใชเพื่อการสังเคราะหขอมูลจากแหลง
ตาง ๆ ไดดีและนาเชื่อถือก็อาจใชเทคนิควิธีนั้นได แตในทัศนะของผูเขียน เห็นวาการกําหนดขอเสนอเชิงนโยบาย
นั้นมีคานิยม(value)  หรือแนวคิด(concept)  ของบุคคลมาเกี่ยวของดวย ประกอบกับหลักการบริหารปจจุบันที่เนน
การตัดสินใจรวม(shared decision making) เห็นวา หากจะจัดใหมีกิจกรรมใดๆ ที่จะเปนการระดมสมองของ
ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียที่หลากหลายมารวมกันกําหนดขอเสนอเชิงนโยบายโดยอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ 
เหลานั้น  นาจะทําใหไดขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดรับการยอมรับและเปนไปไดเปนเบื้องตน   

สําหรับขั้นตอนที่สอง คือ ขั้นตอนการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอเชิงนโยบาย ทั้ง
ในแงของการยอมรับ(acceptable) และความเปนไปได(feasible) นั้น หากพิจารณาจากทัศนะของ Majchrzak  ที่
นํามากลาวขางตน เห็นวา ผูวิจัยควรดําเนินการดังนี้ คือ  (1) การวิเคราะหอํานาจของผูมีสวนไดเสียที่จะมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจนโยบาย เกี่ยวกับปริมาณของทรัพยากรที่จะสามารถจัดหามาได คุณลักษณะที่จะชวยใหผูมีสวนได
เสียมีความสามารถในการระดมทรัพยากรมาใช และความสามารถของผูมีสวนไดเสียที่จะเขาถึงกลุมผูตัดสินใจ
นโยบายได รวมทั้งวิเคราะหทาทีการสนับสนุนหรือการคัดคาน  (2) การวิเคราะหศักยภาพขององคการในประเด็น
เกี่ยวกับโครงสรางองคการเพื่อการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่จะใช และกลไกเชิงนโยบายอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติ   
(3) การคาดการณถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ทั้งผลกระทบที่คาดหวังและไมไดคาดหวัง  ผลกระทบโดยรวมที่มีตอ
นโยบายอื่นหรือแผนงานอื่น และสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากขอเสนอแนะนั้นไมไดนําไปปฏิบัติ   

จากผลการวิเคราะหทั้งสามประเด็นดังกลาว พอที่จะทําใหผูวิจัยคาดคะเนไดถึงโอกาสใน       
การปฏิบัติของขอเสนอเชิงนโยบายทั้งในแงของการยอมรับ(acceptable) และความเปนไปได(feasible)  ในลักษณะ
คาดคะเน(subjective)  จากการแปลผลขอมูลของผูวิจัย ซึ่งหากขอเสนอแนะมีโอกาสในการปฏิบัติมีประมาณ 20-
40%  ก็ถือวาเพียงพอแลว  อยางไรก็ตาม ดังกลาวในตอนตนวา ขอเสนอเชิงนโยบายจากผลการวิจัยควรมี
หลากหลายทางเลือก  ดังนั้นอาจจะแสดงคาเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบ“ขอเสนอทางเลือก”แตละทางเลือกเหลานั้นดวย 

ในขั้นตอนสุดทาย เปนการจัดเตรียมใหขอเสนอแนะสุดทาย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจะตั้งคําถามวา  
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“ขอเสนอแนะนั้นจะมีผลตอปญหาที่ศึกษามากนอยเพียงใด” ซึ่งหากประเมินไดตํ่ากวา 60%   ก็มีขอแนะนําในสาม
กรณีดังนี้  (1) ยอมรับในความเปนไปไดที่ตํ่านั้น   (2) เปลี่ยนแปลงเปาหมายของขอเสนอแนะนั้น   (3) ปรับแก
ขอเสนอแนะใหม โดยอาจทบทวนการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียและหรือวิเคราะหองคการประกอบดวย   

บทที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล ซึ่งจากที่กลาวในบทที่ 3 จําแนกการวิจัยออกเปนสอง
ขั้นตอนดังนั้น การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะนําเสนอตามลําดับขั้นตอนนั้น โดยในขั้นตอนแรก จะนําเสนอ
ผลการศึกษาบริบท(ขอมูลจากหลากหลายแหลง)  ผลการศึกษาเฉพาะกรณีหรือพหุกรณี และผลการศึกษา
ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ(ถามี)  สวนผลการวิเคราะหและสังเคราะหทฤษฎี นโยบาย/แผน ผลงานวิจัย ปรากฏใน   
บทที่ 2 แลว และผลการสังเคราะหเพื่อกําหนดเปนขอเสนอเชิงนโยบาย ในขั้นตอนที่สอง นําเสนอผลการวิเคราะห
ผูมีสวนไดเสีย ผลการวิเคราะหองคการ ผลการคาดคะเนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และผลการคาดคะเนโอกาสใน       
การปฏิบัติของขอเสนอนโยบาย และสุดทายคือ ขอเสนอแนะสุดทายของขอเสนอเชิงนโยบาย 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะจากผลการวิจัย เปนการสรุปผลสุดทายของขอเสนอ   
เชิงนโยบาย  การอภิปรายผลโดยเทียบเคียงกับทฤษฎี นโยบาย/แผน และผลงานวิจัยที่วิเคราะหสังเคราะหไวใน  
บทที่ 2  และการใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัย และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

จากที่กลาวมา เห็นไดวา การวิจัยเชิงนโยบายมีขั้นตอนที่แตกตางจากการวิจัยโดยทั่วไปใน
ขั้นตอนที่สอง คือ มีขั้นตอนการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอเชิงนโยบายที่วิจัยตอเนื่องจากขั้นตอน
แรก ในขณะที่การวิจัยทั่วไปจะจบลงตรงที่การไดขอเสนอแนะจากขั้นตอนแรกเทานั้น ซึ่งขั้นตอนการวิจัย         
เชิงนโยบายที่ปรับจากทัศนะของ Majchrzak ดังกลาวขางตน แสดงดังตอไปนี้ (ภาพที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ขั้นตอนที่ 1  
การกําหนดขอเสนอเชิงนโยบาย 

ขั้นตอนที่ 2 
การคาดคะเนความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 

การวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษา
สภาพอดีต ปจจุบัน ปญหา 

และขอเสนอแนะ 

พหุกรณีศึกษา เพื่อศึกษา
รูปแบบการพัฒนาที่ประสบ

ผลสําเร็จ 

การวิเคราะหเอกสาร  
ผลการวิเคราะหสังเคราะหทฤษฎี นโยบาย/

แผน ผลงานวิจัยในบทที่ 2 

การสัมมา             
เชิงปฏิบัติการ          
ผูมีสวนไดเสีย  

เพื่อกําหนดขอเสนอ
เชิงนโยบายหลาย

ทางเลือก 

ผูวิจัย 
• วิเคราะหผูมีสวนไดเสีย 
• วิเคราะหองคการ 
• คาดคะเนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

ผูวิจัย 

• คาดคะเนความเปนไปได เกณฑ 20-40 % 
และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางทางเลอืก 

ผูวิจัย 

• ขอเสนอสุดทาย เกณฑการประเมิน 60 % 

ภาพที่ 2   ขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย ปรับจากทัศนะของ Majchrzak โดยวิโรจน สารรัตนะ (2550) 
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จากขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย ที่ปรับจากทัศนะของ Majchrzak ดังกลาว มีนักศึกษาใน
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําไปปรับอีกใน
ขั้นตอนที่สอง โดยปรับจากการวิจัยที่ “ผูวิจัย” เปนผูศึกษาวิเคราะหในองคประกอบดานตาง ๆ ดวยตนเอง  คือ    
การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย การวิเคราะหองคการ การคาดการณถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การคาดคะเนโอกาสใน
การปฏิบัติ และการจัดเตรียมใหขอเสนอแนะสุดทาย)  ไปเปนใชหลักการมีสวนรวมโดยให “ผูมีสวนไดเสีย” 
มารวมกันคิด รวมกันวิเคราะห และรวมกันใหขอเสนอแนะ แทน โดยใชขอมูลที่ไดจากการวิจัยในขั้นตอนแรกมา
ใชประกอบการพิจารณาในขั้นตอนหลังๆ  ดวย  เสมือนเปนการศึกษาวิ เคราะหอิทธิพลและทาทีการให                
การสนับสนุนของ “ผูมีสวนไดเสีย” ไปดวยในตัว ขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงความเปนไปไดไปดวย จากเกณฑที่
กําหนดใชประกอบการพิจารณา ดังกรณีงานวิจัยเรื่อง “ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
สุรินทร” ของคนึง สายแกว (2549)   มีการกําหนดขั้นตอนการวิจัย  3  ขั้นตอน  มีการใช     ผูมีสวนไดเสียมารวมใน
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชาพิจารณ และมีการใชเกณฑ 4  เกณฑประกอบการพิจารณาใน     
การตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบาย  คือ เกณฑความเหมาะสม(propriety)  ความเปนไปได(feasibility)                      
ความสอดคลอง(congruity)  และความเปนประโยชน(utility)  ดังตอไปนี้  (ภาพที่ 3) 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาเชงิสํารวจ
สภาพปจจุบันและ

แนวทางการ
แกปญหาการบรหิาร
จัดการศึกษาปฐมวัย
ในจังหวัดสุรินทร 

การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 
ประกอบดวย
ผูบริหาร 

ผูชวยผูบริหาร
ฝายตางๆ  ครู 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

สังเคราะหผลการวิจัย
ทั้ง 3 แหลง เพื่อเปน
แนวทางการจัดทาํ
เปนรางขอเสนอเชงิ
นโยบายการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย
ในจังหวัดสุรินทร    
ที่ประกอบดวย

วิสัยทัศน  พันธกิจ  
เปาหมาย  กลยุทธ 
และตัวชี้วัดในการ
บริหารโดยรวม  การ
บริหารงานวชิาการ  
การบริหารงานบุคคล  

การบริหารงาน
งบประมาณ  และ 

การบริหารงานทั่วไป 

การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 

2 ครั้ง 
ประกอบดวย
ผูบริหาร  

ผูชวยผูบริหาร
ฝายตางๆ  ครู 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

 
 
 
 
 
 

การอภิปราย
กลุมเปาหมาย  เพื่อ
วิเคราะห  จุดแข็ง  

จุดออน โอกาส และ
ส่ิงคุกคามของการ
บริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัด

สุรินทร 

และ
ศึกษานิเทศก 

 
และ

ศึกษานิเทศก 
 

 
 
 

การศึกษาพหุกรณ ี
สถานศึกษาตนแบบ   

3  แหง 

 

การประชา
พิจารณ 

ประกอบดวย
ผูบริหาร 

ผูชวยผูบริหาร
ฝายตางๆ  ครู  
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ศึกษานิเทศก  
นักศึกษา 

ผูปกครองและ
ผูสนใจ 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาบริบท 

ผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนารางขอเสนอ

เชิงนโยบาย 

ข้ันตอนที่ 3 
การตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

ใชเกณฑ 4 เกณฑ คือ ความเหมาะสม (propriety)    
ความเปนไปได (feasibility)  ความสอดคลอง (congruity)  และ 

ความเปนประโยชน (utility) 

ขอมูลจากผลการวิจัยในข้ันตอนแรก นาํไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนที่  2  และ   3 ดวย   

 

ภาพที่ 3   ขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย ของคนึง สายแกว 
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จากบทศึกษาวิเคราะหของวิโรจน สารรัตนะ ดังที่นํามากลาวถึงขางตน เห็นไดวา งานวิจัย     
สวนใหญจะจบลงตรงที่การสรุปผลและการใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัย แตการวิจัยเชิงนโยบายจะไมหยุดลง
เพียงขอเสนอแนะที่ไดมาเทานั้น แตจะศึกษาตอเนื่องเพื่อคาดคะเนถึงโอกาสในการปฏิบัติของขอเสนอแนะนั้นอีก
ดวย และกระบวนการนโยบายจะมีความซับซอนยิ่งขึ้นหากปญหาที่ศึกษานั้นมีความซับซอน ผูวิจัยจึงจะตองเขาใจ
ในสวนของผูที่เกี่ยวของที่มีอยางมากมาย ตลอดจนกลไกสนับสนุนตางๆ ใหดี มิฉะนั้นก็อาจจะไมสามารถนําเสนอ
ใหขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูกําหนดนโยบายไดอยางที่คาดหวัง นอกจากนั้นแนวการวิจัยเชิงนโยบาย
สามารถปรับเปลี่ยนได โดยยึดหลักการที่วาแนวคิดทางสังคมศาสตรและการวิจัยเชิงประยุกต ไมไดเปนสูตร
สําเร็จรูปตายตัวแนนอน อาจปรับเปลี่ยนผันแปรไปตามระบบคิดของผูวิจัยในอีกระบบสังคมหนึ่งหรือระบบ
องคการหนึ่งได ดังกรณีการนําไปประยุกตของ คนึง สายแกว (2549) ดังนั้นเพื่อใหการออกแบบแนวการวิจัย        
เชิงนโยบายของผูวิจัยมีความสมบูรณขึ้น จึงขอนําเอาแนวคิดรูปแบบการวางแผนทางการศึกษา ซึ่งผูวิจัยเห็นวา  มี
ขั้นตอนและมีแนวคิดที่จะเปนประโยชนตอการนํามาประยุกตเขากับรูปแบบการวิจัยเชิงนโยบายดังกลาวขางตนได
จึงขอนํามากลาวถึงดังตอไปนี้ 

Kaufman (1972 อางถึงในวิโรจน สารรัตนะ, 2550)  ไดพัฒนารูปแบบการวางแผนทางการศึกษา 
โดยเนนการกําหนดจุดหมายหรือวัตถุประสงค(end)  กอนการกําหนดวิถีทาง(means) เพื่อใหบรรลุจุดหมายหรือ
วัตถุประสงคนั้น เปนการกําหนด “สิ่งที่จะทํา” (what to do?) กอนการกําหนด “วิธีการที่จะทํา” (how to do?) โดยมี
ขั้นตอนสําคัญดังนี้ คือ  (1) การกําหนดปญหา  (2) การกําหนดแนวทางแกปญหา  (3) การเลือกแนวทางแกปญหา 
(4) การนําแนวทางแกปญหาไปปฏิบัติ  (5) การตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติ  (6) การปรับปรุงแกไข           
ผลการปฏิบัติ 

Banghart & Trull (1973 อางถึงในวิโรจน สารรัตนะ, 2550) กลาวถึงนิยามการวางแผนทาง
การศึกษาสี่แงมุม ดังนี้   (1) นิยามทั่วไป หมายถึง การวิจัย การพัฒนาทฤษฎีและเทคนิค การจัดทําแผนของรัฐ ของ
ภูมิภาคและสถานศึกษาในเชิงปริมาณ  (2) นิยามเชิงกายภาพ หมายถึง การจัดทําแผนระยะปานกลางและระยะยาว 
(5-, 10- 15- หรือ 20 ป)  เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานศึกษา อาคารสถานที่ อาคารประกอบและอื่น ๆ  เกณฑเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนรู และการวิจัยทางเทคโนโลยี  (3) นิยามเชิงสังคม หมายถึง การสํารวจความตองการ
ของประชาชน  การวางแผนหลักสูตร ยุทธศาสตรการสอน การสํารวจความตองการกําลังคนและสังคม               
การออกแบบทางกายภาพเพื่อสรางความมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม  (4) นิยามเชิงบริหาร หมายถึง      
การควบคุมเชิงพัฒนา การตัดสินใจ การบริหารและการปฏิบัติการ การควบคุมรายการสิ่งของ การวางแผนระบบ
การขนสง และการสํารวจอาคารสถานที่สถานศึกษา และ Banghart & Trull  ใหขอคิดวา นักวางแผนที่ฉลาดจะ
เริ่มตนคําถามวา  “ทําไมฉันจึงตองวางแผน?”  กอนที่จะถามตอไปวา “ฉันจะวางแผนอะไร ?” นอกจากนั้นยังให
ทัศนะวา  การวางแผนมิไดเปนวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ที่มุงจะยึดถือแตขอมูลสารสนเทศเทานั้น แตการวางแผนเปน
กระบวนการทางสังคม โครงสรางและพฤติกรรมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น คานิยม(values) จะมี
บทบาทและมีอิทธิพลตอการวางแผนดวย  ดังตอไปนี้  (ภาพที่ 4) 
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แผนและแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คานิยม 

การคาดคะเน

และมาตรฐาน 
สํารวจ 

และวิเคราะห 

 
 

นโยบาย 

จุดหมายและ 
วัตถุประสงค 

ภาพที่ 4    คานิยมในการวางแผนตามทัศนะของ Banghart & Trull 
 
นอกจากนั้น Banghart & Trull ยังกลาวถึงการวางแผน(planning) และแผน(plan) วา การวางแผน

เปนการเตรียมการเพื่อที่จะทํา(preparing to do)   สวนแผนเปนการสื่อสารถึงสิ่งที่จะทํา(communicating what is to 
be done) โดยมีขั้นตอนการวางแผนที่ประกอบดวยกิจกรรมหลักตอเนื่องกัน 7 กิจกรรม  แตละกิจกรรม
ประกอบดวยกิจกรรมยอยอีกจํานวนหนึ่ง  กรณีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมนั้นประกอบดวย  การกําหนดปญหา        
การวิเคราะหปญหา การกําหนดกรอบความคิดและออกแบบแผน การประเมินแผน การจัดทําแผนใหมี            
ความเฉพาะเจาะจง การนําแผนไปปฏิบัติ และการมีขอมูลยอนกลับ ดังแสดงในภาพที่ 5  ดังนี้ 
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ขอมูลยอนกลับ 
21. ติดตามแผน 
22. ประเมินแผน 
23 .ปรับ แกไข ออก 
   แบบใหม  

ประเมินแผน 
13. วางแผนโดย 
    สถานการณจําลอง 
14. ประเมินแผน 
15. เลือกแผน 

แผนเฉพาะเจาะจง 
16. กําหนดปญหา 
17. รายงานผล 

กําหนดกรอบความคิด 
และออกแบบแผน 

10. ระบุแนวโนม 
11. กําหนดจุดหมาย 
    และวัตถุประสงค 
12 .ออกแบบแผน 

วิเคราะหปญหา 
6. ปญหาแตละดาน 
7. รวบรวมขอมูล 
8. วิเคราะหขอมูล 
9. คาดการณ 

กําหนดปญหา 
1.  ขอบเขตปญหา 
2.  ศึกษาสิ่งที่มีมา 
3.  ศึกษาสิ่งที่เปนอยู 
   กับสิ่งที่ควรเปน 
4. ศึกษาทรัพยากร  
   และขอจํากัด 
5. จําแนกดาน          
    การวางแผนและจัด 
   ลําดับความสําคญั 

 
 

 
 

นําแผนไปปฏิบัต ิ
18.  เตรียมแผนงาน 
19 . อนุมัติแผน 
20. จัดหนวยปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5    ขั้นตอนการวางแผนตามทัศนะของ Banghart & Trull 
 

 จากแนวคิดรูปแบบการวางแผนทางการศึกษาของ Kaufman และ Banghart & Trull ที่นํามากลาว
เพิ่มเติมจากการกลาวถึงนโยบาย ในประเด็นความหมาย ลักษณะของนโยบายที่ดี รูปแบบการกําหนดนโยบาย 
รูปแบบการตัดสินใจกับการกําหนดนโยบาย แนวการวิจัยเชิงนโยบายตามทัศนะของ Majchrzak  และการปรับ
แนวคิดโดยวิโรจน สารรัตนะ ตลอดจนการนําไปประยุกตใชในการวิจัยของคะนึง สายแกว แลว ผูวิจัยไดแนวคิดที่
จะนําไปใชใหเปนประโยชนตอการวิจัยเพิ่มเติมอีกหนึ่งแนวคิด คือ แนวคิดที่วาการวางแผนมิไดเปนวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์ที่มุงจะยึดถือแตขอมูลสารสนเทศเทานั้น แตการวางแผนเปนกระบวนการทางสังคม โครงสรางและ
พฤติกรรมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น คานิยม(values)  จะมีบทบาทและมีอิทธิพลตอการวางแผน
ดวย ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ วิโรจน สารรัตนะ ที่กลาวไวขางตนวาในการสังเคราะหขอมูลจากการศึกษาใน
ขั้นตอนแรกเพื่อกําหนดเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบคําถาม 2 คําถาม คือ วัตถุประสงคของนโยบายที่คาดหวัง
ใหเกิดขึ้นคืออะไร และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นควรทําอะไรและอยางไร นั้น หากมีเทคนิคเชิงปริมาณใด ๆ ที่
สามารถนํามาใชเพ่ือการสังเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดดีและนาเชื่อถือก็อาจใชเทคนิควิธีนั้นได แตก็เห็นวา 
การกําหนดขอเสนอเชิงนโยบายนั้นมีคานิยม(value) หรือแนวคิด(concept)  ของบุคคลมาเกี่ยวของดวย ประกอบ



42 

กับหลักการบริหารปจจุบันที่เนนการตัดสินใจรวม(shared decision making)  จึงมีขอเสนอแนะวา หากจะจัดใหมี
กิจกรรมใดๆ ที่จะเปนการระดมสมองของผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียที่หลากหลายมารวมกันกําหนดดวย โดย
อาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ เหลานั้น นาจะทําใหไดขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดรับการยอมรับและเปนไปไดเปน
เบื้องตน  ซึ่งจากแนวคิดตาง ๆ ดังที่กลาวมาทั้งหมดนั้น ผูวิจัยจะนําไปใชเปนกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบ            
การวิธีดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ โดยจะกลาวถึงรายละเอียดในบทที่ 3 ตอไป 
 การวิจัยเชิงนโยบายมีลักษณะผันแปรตามแหลงขอมูลที่แตกตางกันไปตามประเด็นตางๆที่กลาว
มาแลว  แตก็จะมีลักษณะที่สําคัญ ดังที่  วิโรจน  สารรัตนะ (2548) ไดแสดงทัศนะไว  5 ประการคือ (1) เปนพหุมิติ  
(multidimension)  มองปญหาและศึกษาที่หลากหลายแงมุม  (2) เฉพาะกรณีและเชิงประจักษ(empirico–inductive 
approach)  ในลักษณะการวิจัยฐานราก(grounded theory)  ไมกําหนดเหตุและผลของปญหาตามทฤษฎีไวลวงหนา
เพื่อทดสอบสมมุติฐาน  (3) ใหความสําคัญทั้งอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  ไมกําหนดกรอบตัวแปรไวอยางตายตัว
แตเปดกวางตออิทธิพลและตัวแปรแทรกซอนตางๆ  (4) ตอบสนองความตองการของผูใชผลงานวิจัยหรือแหลงทุน
สนับสนุน  และ  (5) แสดงคานิยม(หรือ แนวคิด) ใหเห็นชัดในนิยามของปญหา  ปญหาการวิจัย  การพัฒนา
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  และการเผยแพรผลการวิจัย  สวน Majchrzak (1984)  กลาววาลักษณะสําคัญของ      
การวิจัยเชิงนโยบายมีลักษณะดังนี้  (1) การวิจัยเชิงนโยบายเปนมิติที่หลากหลาย  แนวนโยบายของรัฐโดยพื้นฐาน
พยายามที่จะแกปญหาของสังคมที่ซับซอน  จึงประกอบดวยจํานวนของมิติปญหา  ปจจัย  ผลกระทบ สาเหตุ        
การวิจัยเชิงนโยบายจะตองศึกษามิติความหลากหลายในธรรมชาติของปญหาทั้งหมด  (2) การวิจัยเชิงนโยบายใช
ประสบการณเปนตัวช้ีนํา(empirico–inductive approach)  โดยเริ่มจากปญหาสังคมและความพยายามในการกําหนด
แนวคิดจากประสบการณ ทฤษฎีที่เปนมูลเหตุของปญหาสังคม  (3) การวิจัยเชิงนโยบายใหความสําคัญกับตัวแปรที่
เปลี่ยนแปลง(malleable)  (4) การวิจัยเชิงนโยบายเปนการตอบสนองผูศึกษาวิจัยเพราะลักษณะเฉพาะของการวิจัย 
คือ การวินิจฉัยของผูทําการวิจัย  ถือเปนกระบวนการแรกในกระบวนการวิจัยเชิงนโยบาย  (5) การวิจัยเชิงนโยบาย
เปนกระบวนการรวบรวมการตัดสินใจที่มีคุณคาทางการศึกษา  ความพยายามของผูวิจัยคุณคาของการศึกษาจะเขาสู
กระบวนการอธิบายปญหาสังคม  การกําหนดคําถามการวิจัย  การพัฒนาขอเสนอแนะและการเผยแพรผลการวิจัย
ตอผูสนใจ 
 จากทัศนะเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของนโยบายดังกลาว มีประเด็นที่ไดนํามาใชเปนกรอบ        
แนวทางการวิจัยครั้งนี้  คือ การไดมาซึ่งขอเสนอนโยบายเปนพหุมิติเพราะมีการศึกษาปญหาที่หลากหลายแงมุม
และหลายดานใหครอบคลุมกรอบภาระงานการบริหารสถานศึกษาและองคประกอบของนโยบาย  มีการศึกษา
เฉพาะกรณีเชิงประจักษ  เพื่อใหไดขอมูลมาเปนแนวทางการพัฒนาขอเสนอนโยบาย  และใหความสําคัญกับสภาพ
ปจจุบันเพื่อเปนแนวการพัฒนาในอนาคตโดยใชกระบวนการมีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของผูใช
ขอเสนอนโยบาย 
 จากแนวคิดการวิจัยเชิงนโยบายดังกลาว คนึง สายแกว (2549) ไดสรุปไววานโยบายมีความสําคัญ
ยิ่งตอการบริหารงานในทุกองคการโดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายดานการจัดการศึกษา  ถือวานโยบายเปนตัวกําหนด  
ช้ีนําทิศทางและแนวทางการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาไปสูเปาหมายขององคการ  ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติและ
กลไกเชิงนโยบายที่จะสนับสนุนใหการดําเนินการจัดการศึกษาบรรลุผลนั่นคือ เปาหมายการพัฒนาผูเรียนซึ่งถือ
เปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง  และในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประสบความสําเร็จและไดผลดีนั้นนอกจาก
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ผูบริหารไดพิจารณาเลือกใชขอเสนอเชิงนโยบายที่มีความเหมาะสมกับหนวยงาน  องคการ แลวยังมีปจจัยอีกหลาย
ประการที่กําหนดความลมเหลวหรือความสําเร็จของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  และปจจัยที่กําหนด
ความสําเร็จและความลมเหลวของหนวยงานสามารถสรุปไดดังนี้  (1) ในดานลักษณะของนโยบาย พบวานโยบายที่
มุงใหบรรลุวัตถุประสงค  โดยมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆนอยที่สุด  นโยบายจะประสบผลสําเร็จมากกวานโยบายที่
มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆมาก  นโยบายที่มีการแพรหลายการรับรูจะสงผลไดดีกวานโยบายที่จํากัดการรับรู  
นโยบายที่สามารถทดลองปฏิบัติกอนจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกวานโยบายที่ไมผานการทดลองใช  และ
นโยบายที่สามารถชี้ใหเห็นผลที่ชัดเจนและสามารถสงขอมูลยอนกลับจะเห็นผลสําเร็จของนโยบายที่มีความชัดเจน
กวา   (2) ในดานวัตถุประสงคของนโยบาย พบวา ความชัดเจนของวัตถุประสงค  ความสอดคลองของวัตถุประสงค  
ความยากงายในการรับรูวัตถุประสงค  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของนโยบาย  ความเที่ยงตรงของขาวสารจากผูนํา
นโยบายสูผูปฏิบัติ  สิ่งเหลานี้ถามีความชัดเจน  นั่นคือความสําเร็จของนโยบายดวย  (3) ความเปนไปไดทางเทคนิค
หรือทฤษฎี  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ดังนั้นเพื่อความสําเร็จ
ของการนํานโยบายสูการปฏิบัติตองใหความสนใจเกี่ยวกับ  การนําเสนอรางนโยบายตองไมยุงยากซับซอน         
การเลือกทฤษฎีที่เช่ือถือไดและมีความเหมาะสมจะทําใหกรอบการมองปญหาอยางถูกตอง ชัดเจนขึ้น และ
เทคโนโลยีที่ เลือกใชจะตองสอดคลองกับสถานการณและสภาวะแวดลอมที่จะนํานโยบายไปปฏิบั ติ                      
(4) ความพอเพียงของทรัพยากร  ซึ่งไดแก  งบประมาณ  กําลังและคุณภาพของบุคลากร  ความพรอมของปจจัย
บริการเชนวัสดุอุปกรณ  สถานประกอบการ  เครื่องมือเครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวก  (5) ลักษณะของ
หนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  เชน ประเภทของหนวยงาน  หนวยงานใหมที่ถูกผลักดันจากอิทธิพลการเมือง
หรือหนวยงานเดิมที่มีความพรอมทางทรัพยากรอยูแลว โครงสรางและการลําดับขั้นการบังคับบัญชาถาเปน
หนวยงานเล็กจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จไดเร็วกวาหนวยงานขนาดใหญ  ดานการสื่อสารแบบเปดที่มี
ความสัมพันธทั้งแนวนอนและแนวตั้ง   ดานความสามารถของผูนํา   ถาผูนําที่ เขมแข็งจะสามารถระดม                 
การสนับสนุนจากแหลงตางๆไดดีและสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จได   (6) ทัศนคติของ
ผูนํานโยบายไปปฏิบัติ  ตองมีทัศนคติที่ดีกับวัตถุประสงคของนโยบาย  ผูปฏิบัติตองมีความเขาใจ เห็นดวยและมี
ความผูกพัน  เพื่อขจัดความขัดแยงซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย (7) ความสัมพันธระหวาง
กลไกตางๆที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งไดแก  จํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของ ความสัมพันธดั้งเดิม จํานวนจุดตัดสินใจ
ถามีมากจะสงผลใหการปฏิบัติตามนโยบายมีความลาชา  และการแทรกแซงจากหนวยงานระดับบนถามีมากเกินไป
นโยบายสูการปฏิบัติจะประสบปญหาได   
 จากแนวคิดการวิจัยเชิงนโยบายดังกลาว  สรุปไดวา นโยบายมีความสําคัญยิ่งตอการบริหารงาน
ในทุกองคการโดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายดานการจัดการศึกษา  ถือวานโยบายเปนตัวกําหนด  ช้ีนําทิศทางและ   
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาไปสูเปาหมายขององคการ  ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติและกลไกเชิงนโยบายที่
จะสนับสนุนใหการดําเนินการจัดการศึกษาบรรลุผลนั่นคือ เปาหมายการพัฒนาผูเรียนซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง  
และในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประสบความสําเร็จและไดผลดีนั้นนอกจากผูบริหารไดพิจารณา
เลือกใชขอเสนอเชิงนโยบายที่มีความเหมาะสมกับหนวยงาน  องคการ แลวยังมีปจจัยอีกหลายประการที่กําหนด
ความลมเหลวหรือความสําเร็จของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายที่นํามากลาวถึง
ขางตน ผูวิจัยจะนําไปประยุกตกับการวิจัยในครั้งนี้ ดังจะกลาวถึงในบทที่ 3 ตอไป 
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2. ตอนที่  2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและแนวโนมการพัฒนา 
 วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
 ในการศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินั้น ผูวิจัยไดศึกษาถึง
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบหรือลักษณะการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และแนวโนมการพัฒนาวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังตอไปนี้   
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบหรือลักษณะการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงยอมมีรูปแบบหรือลักษณะที่เฉพาะตัวตามกฎหมายหรือเปาหมาย
หรือพ้ืนฐานและความเปนมาของการจัดตั้งที่แตกตางกันไป  ในการกําหนดทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาใดๆนั้น  จึงตองคํานึงถึงรูปแบบหรือลักษณะของสถาบันหรือเปาหมายของการจัดต้ัง
สถาบันนั้นดวย รวมไปถึงพื้นฐานประวัติความเปนมา  สภาพปจจุบันและแนวโนมของการจัดการศึกษาในอนาคต
ประกอบกัน  ดังนั้นการศึกษาถึงรูปแบบหรือลักษณะการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศตามแนวคิดที่หลากหลาย  จะชวยใหมองเห็นความเหมือน  ความตางและแนวโนมของการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา  อันจะชวยใหการกําหนดทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาความสอดคลอง
กับรูปแบบที่เปนมา  เปนอยู และเปนไปอยางเหมาะสม  ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดของ
รูปแบบ ประเภทหรือลักษณะการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศไว
ดังตอไปนี้ 
 การแบงระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรจะจัดออกเปน  3  ระบบ หรือ 3  ประเภทโดย
ยึดถือภารกิจและเปาหมายเขาไปประกอบเปนหลักสําคัญตามขอเสนอของสุธรรม  อารีกุล และคณะ (2540)  มีดังนี้  
(1) ประเภทมหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการสอน  วิจัย  บริการทางวิชาการ  ใหการศึกษาระดับสูง ปริญญาตรี  โท  เอก
ในหลายสาขาวิชา  มุงสูความทันสมัยและระดับสากล  เพื่อใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได  ภาระหนาที่นี้
ควรจะเปนของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน   ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  (2) ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
ระดับสูง ทําหนาที่ในการสอน วิจัย บริการทางวิชาการ  ใหการศึกษาระดับสูง  ปริญญาตรี โท เอก  ในบาง
สาขาวิชา  มุงอุดมศึกษาสูปวงชนและอุดมศึกษาตลอดชีวิตเพื่อใหสามารถพัฒนาชุมชนในทองถิ่น  ภารกิจนี้ควรจะ
เปนของสถาบันราชภัฏ  สถาบันราชมงคล และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในทองถิ่น  (3) ประเภทมหาวิทยาลัย หรือ
วิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะ ทําหนาที่ในการสอน  วิจัย  บริการทางวิชาการ  ใหการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากวา  
มุงการอุดมศึกษาเฉพาะกลุม  เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพเฉพาะ และการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาตอเนื่อง
และตลอดชีวิต  ภารกิจนี้จะเปนของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ทั้งของรัฐและเอกชน  
 ลักษณะของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่อมรวิชช นาครทรรพ (2540) ไดกลาวถึงระบบ
อุดมศึกษาแบบรวมกันคิด แบงกันทําในบทบาทสูมหาวิทยาลัยของปวงชนวา รัฐจะตองจัดระบบสถาบันอุดมศึกษา
ใหม เปนระบบยอยที่มีความเขมขนในบทบาทหนาที่ตางๆกัน และเมื่อมองในภาพรวมสามารถสนองภารกิจสําคัญ
ทั้ง 4 ดานใหแกสังคมได โดยไดจําแนกระบบสถาบันอุดมศึกษาเปน 3 ประเภท คือ  (1) ระบบมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษาเนนหนักดานการวิจัย บุกเบิกความรูใหมและการผลิตกําลังคนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก เปนภารกิจของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  (2) ระบบวิทยาลัยชุมชน  
เนนหนักการศึกษาตอเนื่องและบริการวิชาการแกชุมชน  ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นเปนสําคัญ  ควร
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จะเปนภารกิจของสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ตั้งอยูในภูมิภาค   (3) ระบบวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษาเนนหนักดานการสอน การฝกอบรมเพี่อผลิตและพัฒนากําลังคนในสายวิชาการ วิชาชีพตางๆแก
สังคม ภารกิจนี้ควรวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 สวน  Neave  and  others  ไดศึกษารูปแบบในการกํากับมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศตาง ๆ  
ทั่วโลก เมื่อป ค.ศ.1994 (อางถึงใน อุทุมพร จามรมาน และคณะ, 2542)  วามีอยู 2 รูปแบบ คือ รูปแบบมหาวิทยาลัย
ที่รัฐควบคุม(State Control Model) และรูปแบบมหาวิทยาลัยที่รัฐใหการสนับสนุน(State Supervising Model)  
ในขณะที่ศาสตราจารย ดร.อมร  รักษาสัตย (สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545)  ไดแบงในภาพรวมเปน 3 
รูปแบบ  คือ  (1) มหาวิทยาลัยเอกชน   (2) มหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐบาล  คือ เปนสวนราชการโดยสมบูรณ และ     
(3) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล  เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนอิสระทางการบริหารมากขึ้นคลายมหาวิทยาลัย
เอกชนเพียงแตไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาล และใชทรัพยสินของรัฐได  สําหรับ มานิต บุญประเสริฐ และคณะ 
(2546)  ไดจัดประเภทของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความหลากหลายแบงออกเปน 5 
ประเภท คือ วิทยาลัยชุมชน(community college), (comprehensive university),  (research university),  (specialty 
university) และ (vertual university)  ซึ่งสถาบัน  แตละประเภทมีวิธีการปฏิบัติที่เปนนวัตกรรมทางดานการบริหาร
จัดการ 4 ดาน คือ การจัดการดานวิชาการ(academic management)  การบริหารจัดการทั่วไป(general management) 
การบริหารดานการเงิน(financial management) และการจัดการดานทรัพยากรมนุษย(human resource 
management) 
 จากการจัดแบงลักษณะการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศตางๆทั่วโลกของหนวยงาน  
IAU (The  International  Association  of  Universities)  ซึ่งไดสรุปลักษณะการจัดการศึกษา  ระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศกลุมตัวอยาง เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  ออสเตรเลีย  ญี่ปุน และฮองกง  โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกามีสถาบันอุดมศึกษา 7 รูปแบบ  ไดแก (1) research universities  (2) doctorate granting universities  
(3) master’s (comprehensive) universities and colleges (4) baccalaureate(liberal arts) colleges  (5) Associate of 
Arts colleges  (6) professional schools and other specialized institutions  และ (7) postsecondary vocational and  
technical   สวนในประเทศสหราชอาณาจักรมีสถาบันอุดมศึกษา  6  รูปแบบ ไดแก  (1) university  (2) open  
university  (3) college and institution of higher education  (4) open college  (5) college of technology  (6) teacher 
training college institute ในประเทศออสเตรเลียมีสถาบันอุดมศึกษาเพียง 3 รูปแบบ ไดแก  (1) university             
(2) technical and further education(TAFE) college และ (3) private training establishment  ในขณะที่ประเทศญี่ปุน
มีสถาบันอุดมศึกษา 3 รูปแบบ ไดแก  (1) university  (2)  junior colleges  และ (3) college of technology และที่
ฮองกงมีสถาบันอุดมศึกษา 6 รูปแบบ ไดแก  (1) university  (2) polytechnic university  (3) open university          
(4) institute of education (5) academy of performing arts และ  (6) institute of vocational education  
(http://www.unesco.org/iau/ whed.html, 7 ธันวาคม 2548) 
  วิชัย ตันศิริ (2549) ไดนําเสนอรูปแบบ(หลักสามประการ) ของมหาวิทยาลัยในยุโรปและสหรัฐ 
อเมริกา(university models)  โดยจัดมหาวิทยาลัยได 3 รูปแบบหลัก  ไดแก  (1) รูปแบบมหาวิทยาลัยเยอรมนี  ซึ่ง
เนนการวิจัยเปนภารกิจหลักและการวิจัยที่เนนทางวิทยาศาสตรเปนหลักโดยถือวาวิทยาศาสตรจะเปนปจจัยหลักใน
การพัฒนาประเทศ รูปแบบนี้พบในเยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สวิตเซอรแลนด และกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย      

http://www.unesco.org/iau/%20whed.html
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(2) รูปแบบมหาวิทยาลัยอังกฤษ ซึ่งมีออกซฟอรดและเคมบริดจเปนตนแบบที่เนนการสรางคนใหเปนผูมีสติปญญา
สูง มีดุลยพินิจ และมีความรอบดาน ตามแนวทางและอุดมคติของการศึกษาแบบ liberal ที่สนใจใฝรูเพื่อความรู     
(3) รูปแบบมหาวิทยาลัยในประเทศลาติน เชน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี และเบลเยี่ยม ที่เนนความสําคัญของการจัด
การศึกษาเพื่อวิชาชีพช้ันสูงนอกเหนือจากรูปแบบหลัก 3 รูปแบบนี้แลวก็จะเปนรูปแบบผสม เชน ในสหรัฐอเมริกา
จะเปนรูปแบบผสมระหวางมหาวิทยาลัยแบบเยอรมนี และแบบอังกฤษ เชน มหาวิทยาลัยฮารวารดเริ่มตนจะ      
ตามแบบจากอังกฤษแตภายหลังได ใหความสําคัญของการวิจั ยตามแบบของมหาวิทยาลัย เยอรมนี  
จึง เกิดมหาวิทยาลัยวิจัยขึ้น โดยมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาสามารถจัดแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 
มหาวิทยาลัยวิจัย เชน มหาวิทยาลัยฮารวารด มหาวิทยาลัยเยล มหาวิทยาลัยจอหน ฮอปกินส มหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด และมหาวิทยาลัยเบอรกเลย เปนตน จะเนนการวิจัยและการสอนระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ
ประเภทที่ 2  มหาวิทยาลัยของมลรัฐ เปนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งตามกฎหมายมอริล เมื่อ ค.ศ.1862  จะเนนการสอน
ระดับปริญญาตรี เปนตน  สวนรูปแบบผสมระหวางมหาวิทยาลัยแบบเยอรมนีและแบบลาติน ที่เนนการวิจัยและ
วิชาชีพช้ันสูงจะพบเห็นในกลุมประเทศโซเวียตรัสเซีย 
 ในสวนของประเทศไทย มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งสิ้นเปนสถาบันอุดมศึกษารัฐ  78  แหง  เปนมหาวิทยาลัย  วิทยาลัยหรือสถาบันเอกชน  
รวม  67 แหง และเปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดอื่นๆ โดยจัดแบงลักษณะเปน  8 รูปแบบ ไดแก  (1) มหาวิทยาลัย
ของรัฐ  (2) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  (3) มหาวิทยาลัยเอกชน  (4) มหาวิทยาลัยเปด  (5) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
(6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (7) วิทยาลัยชุมชนและ  (8) วิทยาลัยหรือสถาบันรูปแบบเฉพาะในสังกัดอื่น  
(http://www.mua.go.th/data_main/university_1.xls,  9  พฤษภาคม 2550) 

สําหรับนโยบายการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการ ไปเปนมหาวิทยาลัย 
ในกํากับของรัฐ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550ข)  มีความเปนมาจากทบวงมหาวิทยาลัย(เดิม) ได
จัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2533-2547) ขึ้นในป พ.ศ. 2530 โดยแผนอุดมศึกษาระยะยาวดังกลาว ได
มีขอเสนอแนะตอรัฐบาลวา รัฐบาลพึงใหการสนับสนุนการปฏิรูปความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญากับรัฐ โดยพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐในสังกัดใหมีความเปน อิสระ คลองตัว มีประสิทธิภาพและ
สามารถบรรลุความเปนเลิศทางวิชาการ โดยปรับเปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยที่ไมเปนสวนราชการ สวนสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดตั้งใหมใหมีฐานะและรูปแบบเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตั้งแตแรกตั้ง 
โดยไดกําหนดใหกระจายอํานาจดานการเงินและการจัดการ เพื่อยกระดับการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและชุมชน และในชั้นแรกไดจัดใหมหาวิทยาลัยหนึ่งแหงดําเนินการอยางอิสระ ไดแก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในหลักการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลวนั้น 
มหาวิทยาลัย ยังคงมีสถานภาพเปนหนวยงานของรัฐแตไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจแตเปนนิติบุคคล 
อยูภายใตการกํากับของรัฐโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ยังคงไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ อยางเพียงพอที่จะประกัน
คุณภาพการศึกษาไวได การบริหารงานตางๆ จะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยเปนสวนใหญและมีความเปนอิสระใน
การบริหารงานดานตางๆ ทั้งการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ ทรัพยสิน และบริหารวิชาการ โดยมี
เปาหมายเปนมหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน 20 แหง  ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่ง

http://www.mua.go.th/%20data_
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ไดแก  (1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2) มหาวิทยาลัยทักษิณ  (3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ  (4) มหาวิทยาลัยมหิดล  (5) มหาวิทยาลัยบูรพา  (6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  (7) มหาวิทยาลัยนเรศวร           
(8) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  (9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (10) มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ  (11) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (12) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (13) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(14)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   (15)  มหาวิทยาลัยขอนแก น   (16)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                
(17) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (18) มหาวิทยาลัยแมโจ  (19) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และ       
(20) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 จากการศึกษารูปแบบและลักษณะการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาขางตน  ทําใหทราบถึง
รูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ รวมถึงรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่มีพ้ืนฐาน
ความเปนมาจากสถาบันราชภัฏ หรือวิทยาลัยครู (เดิม) จัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กระจายอยูในภูมิภาค
ตางๆ ทั่วประเทศทั้ง 40 แหง เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ปรับปรุง  ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี      
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547)  ซึ่งอาจจัดเปน
รูปแบบผสม  และในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดเลือกสถาบันอุดมศึกษาตนแบบเปนพหุกรณีศึกษาที่มีรูปแบบ
แตกตางกันไป โดยในแตละรูปแบบเปนรูปแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสามารถประยุกตใชเปนแบบอยาง 
(best practice) ในการกําหนดรูปแบบและทิศทางของการพัฒนาวิชาการของสถาบันในปจจุบันและอนาคต ไดแก  
รูปแบบมหาวิทยาลัยช้ันนําของรัฐ 1 แหง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 แหง  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  1  แหง  สวน
อีก 2 แหง เปนมหาวิทยาลัยประจํามลรัฐทองถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีรูปแบบและลักษณะเดนทางวิชาการ
แตกตางกัน 
 2.2 แนวโนมการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
  การพัฒนาทางการศึกษาที่ตองมีการวางแผนระยะยาวนั้น จะตองมีระดมพลังความคิดของ
ผูเช่ียวชาญและผูเกี่ยวของทางการศึกษาจํานวนมาก ทั้งยังตองใชงบประมาณ เวลา และกระบวนการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดเสียกับการจัดการศึกษาไมใชนอย ทั้งนี้เพื่อใหมีความสอดคลองและเหมาะสมมากที่สุด การศึกษา
วิเคราะหแนวโนมในการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา จากแนวคิด ผลการวิจัยของผูเช่ียวชาญ หนวยงาน
ทางการอุดมศึกษาและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ  และจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดและขอมูลจากทั้งในอดีต  
ปจจุบัน  และเชื่อมโยงสูแนวโนมทิศทางของการจัดการศึกษาในอนาคต  จะชวยใหสามารถกําหนดทิศทาง หรือ
นโยบายการพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามีความสอดคลองเหมาะสม และมีความเปนไปได ทั้งใน
สภาพการณปจจุบันและอนาคต   โดยไดนํา เสนอแนวคิดที่สะทอนถึงแนวโนมในการพัฒนาวิชาการ 
ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศไวดังนี้ 
 ไพฑูรย  สินลารัตน (2542) ไดอธิบายขยายความในมาตรา  30  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ไววา ผูสอนจะตองมีการวิจัยคนควาอยูเสมอ  เพื่อจะทําใหผูเรียนมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา   
แมระดับอุดมศึกษาจะมีขอกําหนดในเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการ  แตก็จะไมอยูในฐานที่จะดําเนินการผิด
กฎหมาย โดยเฉพาะสาระของกฎหมาย ที่เนนความเหมาะสมสมบูรณของกิจกรรมทางการศึกษาที่ควรจะเปน โดย
เหตุนี้ จึงเห็นไดชัดเจนวากระบวนการทางวิชาการของการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาที่มีความจําเปนจะตอง
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ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปในทิศทางของการสรางการประยุกต  การวิจัยและการสงเสริมใหกระบวนการ
ของการสรางความรูขึ้นในสังคมของเรามากยิ่งขึ้น 
  แผนอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2543–2557 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2543)  ถือเปนแผนแมบท(master  plan) ที่กําหนดทิศทางเพื่อกํากับการพัฒนาอุดมศึกษาใหเปนสถาบันการศึกษา
ช้ันสูงที่มีคุณภาพ  สามารถผลิตทรัพยากรมนุษยระดับสูงที่มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ  และเปนแหลง
รวบรวมของผูทรงคุณวุฒิที่สามารถชี้นํา  ผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจที่ต้ังอยูบนฐานความรู(knowledge–based economy) มากยิ่งขึ้น ในดานเศรษฐกิจ  ฐานะหรือความมั่งคั่ง  
ความเปนอยูดี วิถีชีวิตและคุณภาพของประชาชนในชาติ  จะผูกพันกับศักยภาพในการแขงขันระหวางประเทศใน
ดานตางๆ โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ  ดังนั้นเปาหมายของการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว  จึงหมายถึง           
การยกระดับความสามารถของประเทศ  มีความมุงหวังวา ในระยะยาวจะทําใหสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่ต้ังอยูบนรากฐานความรูและนําไปสูการเปนสังคม
การเรียนรู(learning  society)   ที่บุคคลทั้งหมดในชาติมีความเชื่อความผูกพัน  และยอมรับวาบุคคลจําเปนตองผาน
กระบวนการศึกษา  การฝกหัด  หรือการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อมุงไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต  ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญของการสรางรากฐานกําลังคน(work  force) ใหมีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอกับการพัฒนาประเทศ  จึงได
กําหนดเปาหมายในการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ รวม 5 เปาหมาย คือ      
(1) เปาหมายการสรางกําลังคน  (2) เปาหมายดานการวิจัย  (3) เปาหมายการพัฒนาระบบอุดมศึกษา  (4) เปาหมาย
ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และ  (5) เปาหมายดานทรัพยากร   
 สมคะเน  ค้ําจุน (2543) ไดศึกษาความเปนสากลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พบวา 
ดัชนีความเปนสากลของสถาบันอุดมศึกษา มีจํานวน 85  ดัชนี ประกอบดวย  (1) ดานหลักสูตรการเรียนการสอน 
35  ดัชนี  เชน การใหความรูทั้งภูมิภาคและโลก  มีความหลากหลายทั้งเนื้อหาสาระที่เปนองคความรูสากล และมี
การพัฒนาหลักสูตรรวมกันกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ เปนตน  (2) ดานความรวมมือทางวิชาการ 26 ดัชนี  เชน มี
การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
และการพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายสารสนเทศรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ   (3) ดานการบริหารจัดการสถาบัน 
24  ดัชนี  เชน ผูบริหารมีความรูความเขาใจและมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาเพื่อความเปนสากลของสถาบัน  มี
นโยบายและเปาหมายของความเปนสากลของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และมีการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา    
 สวนความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีตอความเปนสากลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช พบวา  (1) ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน มีระดับความคิดเห็นวามี       
ความเปนสากลในภาพรวมในระดับมากที่สุด  ที่สํ าคัญไดแก   มหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพการสอน
ภาษาตางประเทศไดมาตรฐานสากล  เปดสอนหลักสูตรตางประเทศหลายภาษา  เปดสอนหลักสูตรนานาชาติใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม และผานอินเตอรเน็ต  หลักสูตรเนน
และใหความสํ าคัญในเรื่ อ งการศึกษาสหวิทยาการ (multidisciplinary)  และการศึกษาข ามสาขาวิชา 
(transdisciplinary)   การเปดรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจากตางประเทศ และมีความหลากหลายในเนื้อหาที่
เปนองคความรูสากล   (2) ดานความรวมมือทางวิชาการ มีระดับความคิดเห็นวามีความเปนสากลในภาพรวมใน
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ระดับมากที่สุด ที่สําคัญไดแก  มีโครงการความรวมมือจัดระบบการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตรวมกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ    มีโครงการความรวมมือและชวยเหลือในดานการถายทอดเทคโนโลยีรวมกับ
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ  มีโครงการความรวมมือและชวยเหลือทางวิชาการรวมกับตางประเทศ
และองคกรระหวางประเทศ  มีโครงการความรวมมือและชวยเหลือในดานวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนรวมกับ
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ  และมีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครือขายสารสนเทศรวมกับ
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ   (3) ดานการบริหารจัดการสถาบัน  มีระดับความคิดเห็นวามีความเปน
สากลในภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่สําคัญไดแก ความสามารถของคณะผูบริหารสถาบัน  คุณภาพของ            
การบริหารสถาบัน  การจัดองคกรและกฎระเบียบของสถาบันใหสอดคลองกับความเปนสากล  การพัฒนาอาจารย
ใหมีสมรรถนะสากล(global competence)   การพัฒนาหองสมุดของมหาวิทยาลัยใหเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
(automated ribrary system)  ที่เช่ือมตอกันไดทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ  มีนโยบาย และเปาหมาย
ความเปนสากลของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน  มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนสากล
ของมหาวิทยาลัย  มีการโอนหนวยกิตของนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย  และมีการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 จากความเปนไปไดของมหาวิทยาลัยในอนาคต(possible futures)  ในงานเขียนเรื่อง A university  
for the 21st century  ของ  James J. Duderstadt (2000)  กลาววา นาจะมี  10  ลักษณะ ดังนี้ 
 (1) เปนมหาวิทยาลัยระดับโลก(world  university)  มหาวิทยาลัยจะมีความเปนนานาชาติและ
เปนสากลเพิ่มมากขึ้น  จะมีการดึงดูดนักศึกษาตางชาติมาลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยจํานวนมาก 
 (2) เปนมหาวิทยาลัยแหงความหลากหลาย(diverse  university)  มหาวิทยาลัยจะตอบสนอง
การเจริญเติบโตของสังคมที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นทั้งในดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ที่ต้ัง ภูมิประเทศ 
และชนกลุมนอย  เพื่อใหบุคคลตางๆสามารถทํางานและอยูรวมกันในสังคมได 
 (3) เปนมหาวิทยาลัยแหงความสรางสรรค(creative university)   มหาวิทยาลัยในอนาคต  ควร
เพิ่มมูลคาของกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆสรางสรรคความรูใหมใหสังคม 
 (4) เปนมหาวิทยาลัยที่ไรขอบเขตสาขาวิชา(divisionless  university)  มหาวิทยาลัยในอนาคต
ควรลดการมุงเนนความเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะในสาขาของตน  ควรบูรณาการความรูระหวางสาขาวิชา(integration  
among  the  disciplines)   
 (5) เปนมหาวิทยาลัยใยแกวหรือมหาวิทยาลัยเสมือน(cyberspace or virtual university)  
มหาวิทยาลัยในศตวรรษ 21 จะมีเครือขายเช่ือมโยงกับนักศึกษา คณะและสังคมมีลักษณะเปนเครือขายขอมูลการจัด 
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการสาธารณะกระจายไปอยางกวางขวางในทุกแหงหน 
 (6) เปนมหาวิทยาลัยสําหรับผูใหญ(adult university)  เนื่องจากความรูใหมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
สังคมมีความตองการทางการศึกษาในลักษณะที่แตกตางกัน  แรงผลักดังกลาวทําใหผูใหญมีความตองการ
การศึกษาและการฝกอบรมเพิ่มมากขึ้น 
 (7) เปนมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาหรือเปนมหาวิทยาลัยวิจัย(college university or research 
university)   มหาวิทยาลัยตองพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งดานความคิด อารมณ การเขาถึงสภาพความเปนจริง
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และวิทยาการในสาขาวิชาเฉพาะ  การศึกษาตองชวยใหนักศึกษาสามารถตัดสินใจและมีคุณธรรมในโลกปจจุบันที่
มีความซับซอนมากขึ้น 
  (8) เปนมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตลอดชีวิต(lifelong university) การศึกษากลายเปน
ความสําคัญจําเปนสําหรับชีวิตในปจจุบัน  จึงตองจัดการศึกษารองรับการศึกษาตลอดชีวิต  และใหเปน
กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 
 (9) เปนมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาสําหรับชุมชนในทุกหนทุกแหง(uniquitous university)
มหาวิทยาลัยตองพัฒนากระบวนทัศนเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูสําหรับชุมชนในทุกหนทุกแหงใหสามารถเรียนได  
อยางมีคุณภาพและมีคาใชจายเพื่อการศึกษาที่ชุมชนสามารถจายได 
 (10) เปนมหาวิทยาลัยที่เปนเหมือนหนึ่งหองปฏิบัติการ(laboratory university)  มหาวิทยาลัย  
ทําหนาที่ในการวิจัยในลักษณะการวิจัยระดับพื้นฐาน และสหวิทยาการผานกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย 
 สําหรับรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในตางประเทศ  (สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย,  2545)  ประมวลจากแนวคิดของ Ross เมื่อป ค.ศ.1976  วามี 4 ภารกิจ ดังนี้  (1) การบริหารงาน
ทั่วไป  (2) การบริหารงานวิชาการ   (3) การบริหารงานบุคคล  (4) การบริหารเงินและทรัพยสิน โดยในสวนของ
การบริหารงานวิชาการนั้น  ในมหาวิทยาลัยจะมีการจัดองคการทางวิชาการ คือ สภาวิชาการ มีขอบเขตอํานาจ
หนาที่แตกตางกันไปในแตละมหาวิทยาลัย  โดยพอจะประมวลอํานาจหนาที่ได ดังนี้ คือ ทําหนาที่เปนผูแทน
คณาจารยในการเสนอแนะนโยบายดานวิชาการแกมหาวิทยาลัย การกําหนดหลักสูตรกําหนดมาตรฐานการสอน  
การกําหนดเกณฑในการรับนักศึกษา  วิธีการคัดเลือก  การคงสภาพนักศึกษา  และกําหนดเกณฑใน  การสําเร็จ
การศึกษา  การสงเสริมการวิจัย  การวางหลักเกณฑเพ่ือเสรีภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอน และการศึกษาคนควาของมหาวิทยาลัย 
 สวน มนัส  สุวรรณ และคณะ (2545) ไดใหขอเสนอเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา
ในอนาคตวา รัฐตองสรางความเปนเอกภาพดานอุดมศึกษา  โดยกําหนดเปนนโยบายหรือมาตรการที่ชัดเจนสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 กลุมที่ตองรวมมือและเชื่อมโยงกัน  ไดแก  (1) มหาวิทยาลัยวิจัย(research university)  ตอง
มุงเนนทําการวิจัยและเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและเอกเทานั้น(ยกเวนปริญญาตรีในสาขาที่       
ขาดแคลน)  สามารถรับชวงตอจากมหาวิทยาลัยที่เนนการสอนได  (2) มหาวิทยาลัยที่เนนการสอน(teaching 
university)  ตองมุงเนนการสอนในระดับปริญญาตรีและโทเปนหลัก  และตองไมซ้ําซอนกับมหาวิทยาลัยวิจัย ทั้งนี้
ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญสามารถที่จะเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยวิจัยได  (3) วิทยาลัยชุมชน(community  
college) มุงเนนการสอนในระดับต่ํากวาปริญญาตรีที่เปนวิชาชีพที่ทองถิ่นตองการ นอกจากการสอนแลวการอบรม
วิชาชีพระยะสั้น ตองเปนอีกภารกิจหนึ่งของสถาบันในกลุมนี้ ผูสําเร็จการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนสามารถเขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยที่เนนการสอนไดดวยความตกลงรวมมือกัน  
  จากที่ประชุมปฏิญญาโลกวาดวยการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21  ของการประชุมระดับโลกเรื่อง   
การอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21:  วิสัยทัศนและการปฏิบัติที่สํานักงานใหญยูเนสโก  กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
ระหวางวันที่ 5-9  ตุลาคม 2542  มี  3 ประเด็นหลักซึ่งที่ประชุมใหการรับรอง  ไดแก  พันธกิจและหนาที่ของ      
การอุดมศึกษา(missions and functions of higher education)    การสรางวิสัยทัศนของการอุดมศึกษาใหม(shaping a 
new vision of higher education)  และการนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ(from vision to action)   ผลของการประชุมครั้ง
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นี้ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2546)  ใน  
9 ประเด็นใหญๆ  ไดแก  (1) ภารกิจใหมเพื่อเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต  (2) การมีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาโดยรวมและเปดโอกาสทางการศึกษาซึ่งแนวทางนี้ทําใหเปาหมายและระบบทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาตองเปลี่ยนไป  (3) การนําความรูจากการวิจัยชวยพัฒนาสังคม ทั้งดานวัฒนธรรม สังคมและ
เศรษฐกิจ   ตลอดจนสงเสริมการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีควบคูไปกับการวิจัยทางดาน
สังคมศาสตรมนุษยศาสตร และสรางสรรคทางศิลปะ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นําไปสูการเปลี่ยนแปลงจุดเนน
ของวิชาการ   การเปลี่ยนแปลงระบบการจูงใจและรางวัลในระบบของการบริหารบุคคลดวยเชนกัน                      
(4) การสงเสริมเสรีภาพทางวิชาการและความรับผิดชอบ  ซึ่งจุดเนนในขอน้ียังคงใหความสําคัญของการอุดมศึกษา
ในเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการควบคูไปกับจริยธรรมและความรับผิดชอบ   (5) การเนนที่ตัวผู เรียน                      
การสรางสรรค และการคิดวิเคราะหในสภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก  จําเปนที่ตองเนนผูเรียนเปนหลัก
(student-oriented) เนนความหลากหลายของผูเรียน  สาระ วิธีการ  การปฏิบัติและวิธีการใชขอมูล  รวมถึง         
ความรวมมือกับชุมชนและสังคม  สามารถวิเคราะหวิจารณปญหาของสังคมได  มองเห็นทางแกและรับผิดชอบตอ
สังคม  (6) ความสัมพันธกับโลกของงาน   ความสอดคลองกับชุมชนและสนองตอบตอความตองการของสังคม              
(7) คุณภาพของการประเมินและการวางแผนระยะยาว  การประเมินคุณภาพตองกระทําทั้งการประเมินภายในและ
การประเมินภายนอกโดยผูเช่ียวชาญในระดับสากล  ตองอาศัยเครือขาย(network) และความรวมมือ(co-operation)   
การวางแผนระยะยาวที่สอดคลอง สนองตอบตอความตองการของสังคมและของแตละสถาบันดวยควบคูกันไป  
(8) ใหความสนใจกับบุคคลและเทคโนโลยี  อาจารยตองไดรับการสงเสริมใหเปนเลิศทางดานการวิจัย และ        
การสอน ในขณะที่นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาถึงขีดสุดดวยระบบการศึกษาที่เหมาะสม  (9) สรางความแข็งแกรง 
ทางการบริหารจัดการและการเงิน 
 แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่เปนผลจาก     
ความเปลี่ยนแปลงในสองทศวรรษที่ผานมา ตามแนวคิดของ ธีระ นุชเปยมและวีรวัลย งามสันติกุล (2548) โดยสรุป 
ดังนี้   
 (1) การขยายจํานวนรับนักศึกษา(enrolment growth) ที่ผานมามีการขยายตัวของจํานวน
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก  และไมเพียงสงผลตอภารกิจและการบริหารจัดการเทานั้น  แตมีผลถึง             
การจัดระบบการศึกษาดวย 
 (2) การขยายโอกาสและความเสมอภาค(elite-mass access and equity)   การเขาถึงอุดมศึกษา
ของมวลชนทั่วไปมีสูงขึ้นดูจากจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองเผชิญกับการตอบสนอง      
ความตองการ  การรักษามาตรฐาน วัฒนธรรมดั้งเดิมของอุดมศึกษาและคุณภาพ 
 (3) ความหลากหลายของลักษณะเฉพาะและความตองการของนักศึกษา(increased diversity of 
student characteristics and needs)  ความหลากหลายของกลุมนักศึกษา ไมวาจะเปนอายุ  อาชีพ กลุมทางสังคมอื่น 
เปนตน  สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาตองแสวงหาแนวทางที่หลากหลายขึ้น 
 (4) ความคาดหวังและความตองการของผูมีสวนไดเสียบริโภคนิยม และความรับผิดชอบ  
(stakeholder expectations, consumerism, and accountability)  จากความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียในกระแส
บริโภคนิยม ไมวาจะเปนดานอาหาร  สถานที่  บริการสุขภาพ จะมีมากขึ้น สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาตองแขงขัน
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กันในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ  ที่ตองเนนประสิทธิภาพ  และความรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อบริการใน
ทรัพยากรลงทุนเหลานี้มากขึ้น 
 (5) การผสมผสานของภาครัฐและเอกชนในอุดมศึกษา(public-private mix in higher 
education) จะเกิดกลุมผูใหบริการทางอุดมศึกษาใหมๆเพิ่มขึ้น(providers of higher education)  มีทั้งกิจการที่
แสวงหากําไรและไมแสวงหากําไร  การขยายการศึกษาในรูปแบบใหม(virtual education)   ของเอกชนในลักษณะ
ของการแปรรูป(privatization)   ลวนสงผลตอการอุดมศึกษาทั้งสิ้น 
 (6) การเขาสูโลกาภิวัตนของอุดมศึกษา(globalization of higher education) จะเกิด              
การเคลื่อนยายขามชาติทางอุดมศึกษามากขึ้น เชน  การจัดกิจกรรมการศึกษาขามพรมแดน(cross-border study)  
การเคลื่อนยายแลกเปลี่ยนของคณาจารย(mobility of academic staff)   และการมีสถาบัน และโครงการจัดการศึกษา
ขามชาติ(transnational academic institutions and programs)  เปนตน 
 (7) การปฏิวัติดานเทคโนโลยี(technological revolution)  พัฒนาการดานเทคโนโลยีไดขจัด
ขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ของการจัดการศึกษาลงไป  โดยมีเทคโนโลยีทางหองสมุดการคนควา  สื่อวัสดุ      
การเรียนการสอนและการวิจัยที่นักศึกษาสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา  จะสงผลตอสถาบันอุดมศึกษาเปนอยางมาก 
 (8) การศึกษาและงานอาชีพ(education and work)  จะเกี่ยวของสัมพันธและเกื้อหนุนพัฒนา
กันและกันมากยิ่งขึ้น 
 จากแนวโนมที่กลาวมาขางตน  สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาในทุกรูปแบบในทุกสังกัดมี             
การกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนาไปสูทิศทางและแนวโนมที่ปรับเปลี่ยนของอนาคต ใหพันธกิจ          
การอุดมศึกษาตอบสนองความตองการของสังคมที่เปลี่ยนไป  โดยเฉพาะการสอนและการวิจัยที่นับเปนพันธกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงการบริการวิชาการที่เปนภารกิจตอเนื่อง  ซึ่งจัดเปนองคประกอบหนึ่งของ
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  การพัฒนาวิชาการจึงเปนพันธกิจหลักที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาจะตองตระหนักและ
ใหความสําคัญเปนอันดับแรก และในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยใหสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการในอนาคต ที่ตองขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทามกลางสภาวะของการเปลี่ยนแปลงหลายมิติรอบดาน ทั้ง
ทางดานสังคมและการเมืองที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  รวมทั้งผลกระทบของเศรษฐกิจและสังคมจาก
การคาเสรี กลไกการคาแบบไรพรมแดน การศึกษาทิศทางและแนวโนมของแนวคิดทางการอุดมศึกษาจากมุมมอง
ของผู เช่ียวชาญเฉพาะดาน หนวยงาน องคกรและแหลงตางๆที่เกี่ยวของ  รวมถึงจากสถาบันอุดมศึกษาที่       
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาวิชาการเพื่อเปนกรณีศึกษา  ยอมชวยใหการกําหนดทิศทางการพัฒนามี          
ความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้น 
  

3.  ตอนที่  3 ความหมายและองคประกอบของการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
 3.1 ความหมายการพัฒนาวิชาการระดับอุดมศึกษา     
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาความหมายของการพัฒนาวิชาการระดับอุดมศึกษาจากเอกสาร
หลัก คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเปนหลัก  นําความหมายของคําที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาการมา
ประมวลใหเขากับขอบเขตดานเนื้อหาของการวิจัย เพื่อใชเปนความหมายของการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546)  ใหความหมายของวิชาการ ซึ่งเปนคํานามวา
หมายถึง  วิชาความรูสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา เชน บทความวิชาการ สัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการ  
สวนคําวา  พัฒนา   ถาเปนคํานาม หมายถึง  ความเจริญ  ถาเปนคํากริยา หมายถึง ทําใหเจริญ   
 เมื่อรวมความแลว การพัฒนาวิชาการ  จึงหมายถึง  การทําใหวิชาความรูในสาขาที่สถาบันจัด
การศึกษาทั้งหลายมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป และคําวา อุดมศึกษา อานได 2 แบบ คือ อุ-ดม-มะ-สึก-สา หรือ    
อุ-ดม-สึก-สา เปนคํานาม หมายถึง  การศึกษาในระดับสูงกวามัธยมศึกษา(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)  อุดมศึกษา  
ซึ่งถือวา ครอบคลุมการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด  ไมวาจะเปนการศึกษาในแบบหรือนอกแบบ (ธีระ    
นุชเปยม และวีรวัลย  งามสันติกุล, 2548) 
 ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา การพัฒนาวิชาการในระดับอุดมศึกษา หมายถึง  การทําใหภารกิจที่
เกี่ยวกับวิชาความรูทั้งหลายของการจัดการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษา ใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป   
 3.2 องคประกอบของการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
 งานทางดานวิชาการจัดเปนงานหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ถือวาเปนการศึกษาชั้นสูงสุด การพัฒนาวิชาการอยางตอเนื่องใหการจัด
การศึกษาของสถาบันมีความเขมแข็งหรือเปนเลิศในทางวิชาการ มีคุณภาพไดมาตรฐาน และมีความเปนสากล  
เพื่อใหการพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามีขอบขายที่ชัดเจนขึ้น ผูวิจัยจึงวิเคราะหถึงองคประกอบของ     
การพัฒนาวิชาการจากทัศนะหรือแนวคิดหรือผลการวิจัยของผูเช่ียวชาญ หนวยงานทาง  การอุดมศึกษาศึกษาและ
องคกรตางๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย เกณฑ คูมือปฏิบัติ ผลการศึกษาวิจัย ทางดาน การบริหารการศึกษา  การอุดมศึกษา   
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา การจัดอันดับสถาบันการศึกษา และ
ตัวบงช้ีคุณภาพหรือความเปนเลิศทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา เปนตน โดยไดนําเสนอแนวคิดที่สะทอนถึง
องคประกอบของการพัฒนาวิชาการ ในระดับ อุดมศึกษา ทั้งในและตางประเทศไวดังนี้ 
 จากการศึกษาเกณฑการพิจารณาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารวิชาการในระดับรองอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดีและหัวหนาภาควิชา โดย บุญรอด วุฒิศาสตรกุล (2535) 
พบวา องคประกอบของคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี  5  ประการ เรียงตามลําดับความสําคัญ  ไดแก   
(1) คุณภาพของอาจารยผูสอน  ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา คือ จํานวนอาจารยประจําคณะหรือภาควิชาที่สามารถ
สอนวิชาเอกในชั้นปที่ 3-4  จํานวนอาจารยประจําคณะหรือภาควิชา ที่มีคุณวุฒิต้ังแตระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
ขึ้นไป  การพัฒนาอาจารยโดยการใหทุนการศึกษาตอ สัมมนา ฝกอบรม ในแตละปการศึกษา  และจํานวนอาจารย
ประจําคณะหรือภาควิชาที่เขียนบทความหรือแตงตําราและไดรับการตีพิมพในระยะ 2 ปที่ผานมา  (2) หลักสูตรที่
ใชในการเรียนการสอน  ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา คือ เนื้อหาของหลักสูตรมีความลึกซึ้งทางวิชาการ หลักสูตร
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประสบการณวิชาชีพอยางเพียงพอ  และมี
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง  (3) หองสมุดหรือศูนยการคนควา  ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา คือ  
จํานวนหนังสือ วารสาร หนังสืออางอิง  และเอกสารอื่น ๆของสาขาวิชาเพียงพอและทันสมัย  หองสมุดจัดบริการ
และเอื้อตอการคนควาวิจัยของอาจารย   มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพที่ทันสมัยเขา
หองสมุด  และอาจารยประจําคณะหรือภาควิชา สามารถใหหองสมุดซื้อหนังสือตามความตองการของคณะหรือ
ภาควิชา  (4) คุณภาพของนักศึกษา  ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา คือ  การจัดจํานวนนักศึกษาพอเหมาะกับลักษณะ
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วิชาที่เรียน  การเอาใจใสตอการเรียนของนักศึกษา  ความสนใจของนักศึกษาตอการทําหรือรวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  และการกวดขันดานกิริยามารยาท ความประพฤติของนักศึกษา  (5) การวิจัยและการสรางผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย  ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา คือ  การใหอาจารยเขารับการอบรม สัมมนา ฝกอบรม เพื่อ
กระตุนใหทําวิจัยในแตละปการศึกษา   งบประมาณของสถาบันที่สนับสนุนการวิจัย  นโยบายของสถาบันมีสวน
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ  และปริมาณงานประจําที่ไดรับมอบหมายเอื้อ
ตอการทําวิจัย หรือผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 
 ในการพัฒนาดัชนีสูความเปนเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตรสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน โดย อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท (2537)  ไดใชวิธีการวิจัยเชิงอนาคต  พบวา คุณลักษณะความเปนเลิศทาง
วิชาการที่ไดจากการวิจัยประกอบดวย  (1) ดานคุณลักษณะของปจจัยเบื้องตน ไดแก ปรัชญา เปาหมายของสถาบัน 
คุณลักษณะของนักศึกษาใหม คุณลักษณะอาจารยประจํา คุณลักษณะผูบริหาร สภาพการเงินงบประมาณ ทรัพยากร
สนับสนุนวิชาการ และคุณลักษณะของแหลงฝกภาคปฏิบัติ (2) ดานคุณลักษณะของกระบวนการ ไดแก 
คุณลักษณะของหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ การบริหาร การพัฒนาคณาจารย การจัด
ดําเนินงานใหผลิตผลงานวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และการประเมินตนเองของสถาบัน  (3) ดานคุณลักษณะของ
ผลิตผล ไดแก สมรรถนะและเจตคติตอวิชาชีพของบัณฑิต  พัฒนาการดาน บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของ
บัณฑิตและผลผลิตดานวิชาการของสถาบัน 

อาทิตยา ดวงมณี (2540)  ไดทําการศึกษา การพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศทางวิชาการ
ของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐโดยทําการคัดเลือกและจัดอันดับความเปนเลิศ           
ทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาโดยผูเช่ียวชาญ ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศ
ทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษา ประกอบดวย 6 องคประกอบ 61 ตัวบงช้ี  ไดแก  (1) องคประกอบ 
ดานคุณภาพอาจารย ประกอบดวย 16 ตัวบงช้ี  (2) องคประกอบดานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย      
ประกอบดวย 9 ตัวบงช้ี (3) องคประกอบดานทรัพยากรสนับสนุนทางวิชาการ ประกอบดวย 8 ตัวบงช้ี                   
(4) องคประกอบดานคุณภาพนิสิตประกอบดวย 12 ตัวบงช้ี  (5) องคประกอบดานหลักสูตรประกอบดวย 7  ตัวบงช้ี   
(6) องคประกอบดานภาวะผูนําทางวิชาการของหัวหนาภาควิชา ประกอบดวย 9 ตัวบงช้ี   จําแนกตัวบงช้ีตามระบบ
การศึกษาไดเปนตัวบงช้ีดานปจจัยนําเขา 16 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีดานปจจัยกระบวนการ 27 ตัวบงช้ี  และตัวบงช้ี            
ดานปจจัยผลผลิต 18 ตัวบงช้ี 
 จากการศึกษาความเปนสากลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย สมคะเน ค้ําจุน (2543) 
พบวา  ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีตอความเปนสากลของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช เปนรายดานดังนี้  (1) ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน มีระดับความคิดเห็นวามีความเปนสากล
ในภาพรวมในระดับมากที่สุด  ที่สําคัญไดแก  มหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาตางประเทศได
มาตรฐานสากล  เปดสอนหลักสูตรตางประเทศหลายภาษา  เปดสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมและผานอินเตอรเน็ต  หลักสูตรเนนและใหความสําคัญใน
เรื่องการศึกษาสหวิทยาการ(multidisciplinary)  และการศึกษาขามสาขาวิชา(transdisciplinary)  การเปดรับทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาจากตางประเทศ และมีความหลากหลายในเนื้อหาที่เปนองคความรูสากล  (2) ดาน      
ความรวมมือทางวิชาการ มีระดับความคิดเห็นวามีความเปนสากลในภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่สําคัญไดแก  มี
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โครงการความรวมมือจัดระบบการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  มีโครงการ
ความรวมมือและชวยเหลือในดานการถายทอดเทคโนโลยีรวมกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ  มี
โครงการความรวมมือและชวยเหลือทางวิชาการรวมกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ  มีโครงการ    
ความรวมมือและชวยเหลือในดานวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนรวมกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ  
และมีการพัฒนาเทคโนโลยี และระบบเครือขายสารสนเทศรวมกับตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ         
(3) ดานการบริหารจัดการสถาบัน  มีระดับความคิดเห็นวามีความเปนสากลในภาพรวมในระดับมากที่สุด  ที่สําคัญ
ไดแก ความสามารถของคณะผูบริหารสถาบัน  คุณภาพของการบริหารสถาบัน  การจัดองคกรและกฎระเบียบของ
สถาบันใหสอดคลองกับความเปนสากล  การพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะสากล(global competence)   การพัฒนา
หองสมุดของมหาวิทยาลัยใหเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติ(automated ribrary system) ที่เช่ือมตอกันไดทั้ง
มหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ  มีนโยบายและเปาหมายความเปนสากลของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน  มี   
การพัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนสากลของมหาวิทยาลัย  มีการโอนหนวยกิตของ
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย  และมีการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ในการศึกษา  เรื่อง  การพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตร       
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดย บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร (2543) โดยใชเทคนิค EDFR(ethnographic delphi future 
research)  ผลการวิจัย พบวา ดานสมรรถนะมหาบัณฑิตพยาบาลที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
ประกอบดวยสมรรถนะหลัก 4  ดาน คือ  (1) ดานการปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง  (2) ดานการบริหารจัดการ  (3) ดาน  
การวิจัย  (4) ดานการสอนและการใหคําปรึกษาทางวิชาการ ดานองคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบดวย  6 องคประกอบ เรียงตามรอยละน้ําหนักความสําคัญ ดังนี้        
(1) อาจารย  (2) นิสิต/นักศึกษาและมหาบัณฑิต  (3) การเรียนการสอนและการประเมินผล  (4) หลักสูตร  (5) สื่อ 
การศึกษาและบริการหองสมุด  (6) บริหารองคการ  ดานดัชนีของคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบดวยดัชนี จํานวน 57  ดัชนี จําแนกเปน  (1) อาจารย 11 ดัชนี  (2) นิสิต/
นักศึกษาและมหาบัณฑิต 8 ดัชนี  (3) การเรียนการสอนและการประเมินผล 11 ดัชนี  (4) หลักสูตร 8  ดัชนี  (5) สื่อ 
การศึกษาและบริการหองสมุด 7 ดัชนี  (6) บริหารองคการ 12  ดัชนี  ซึ่งมีความเปนไปไดในการนําไปกําหนด
เกณฑประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
 จากการพัฒนาดัชนีบงช้ีคุณภาพดานวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน โดย จําเริญรัตน  เจือจันทร  
(2543)  ไดจัดแบงเปน  3 กลุมตามทฤษฎีระบบ ไดแก ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการผลิต และดานผลผลิต  
โดยดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย  (1) ดานนักศึกษา  (2) ดานอาจารย  (3) ดานหลักสูตร  (4) ดานอุปกรณและ
ทรัพยากร  (5) ดานอาคารสถานที่  สวนดานกระบวนการผลิต ประกอบดวย (1) ดานการเรียนการสอน  (2) ดาน
การวิจัย (3) ดานการรักษามาตรฐาน (4) ดานการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพ และดานผลผลิต  
ประกอบดวย  (1) ดานพุทธิพิสัย  (2) ดานจิตพิสัย และ (3) ดานทักษะการปฏิบัติ   

ในการสรุปสาระสําคัญของสํานักนโยบายและแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2544)  เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่วา  บทบาทที่สําคัญที่สุดของสถานศึกษา 
คือ การบริหารงานวิชาการ  และไดประมวลบทบาทของสถานศึกษาไว ดังนี้  คือ  (1) งานแผนงานวิชาการ ไดแก  
การจัดทําโครงการสอน  แผนการสอนและคูมือประมวลผลการเรียนการสอน  จัดทําขอมูลสถิตินักเรียน  จัดทํา
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และนําเสนอนโยบายวาดวยแนวการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทําแผนการดําเนินการและหรือธรรมนูญ
โรงเรียน(school charter) จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการอื่นๆ  (2) งานการจัดการเรียนการสอน  
ไดแก  จัดบริการการศึกษาสําหรับคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูไมมีความสามารถ(มาตรา 10)  ดําเนินการจัด     
การศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตามที่เห็นสมควร  โดยใหตอบสนองตอนโยบายของชาติและ
ความตองการของทองถิ่นเปนสําคัญ(มาตรา 15)   กําหนดคาบเวลาเรียนตามเกณฑขั้นตํ่า  กําหนดวันปด-เปดภาค
เรียนของสถานศึกษา  จัดตารางสอน  จัดช้ันเรียน  จัดครูเขาสอน  จัดสอนซอมเสริมและอื่นๆ  (3) งานการพัฒนา
และสงเสริมการเรียนการสอน ไดแก  จัดทําและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น(มาตรา 27 วรรคสอง)   เทียบโอนการเรียน
(มาตรา 15 วรรคทาย)   จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  
มาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด  และแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542  พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ(มาตรา 30) ประชุมอบรมทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  สงเสริมใหผูสอนทําการศึกษา  วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา(มาตรา 30) จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและใหบริการแกครู  คัดเลือกหนังสือแบบเรียนที่
กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติใหใชในสถานศึกษา อนุมัติใหใชหนังสือแบบเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่นที่
สถานศึกษาจัดทําหรือพัฒนาขึ้น  จัดทําตําราเรียนในรายวิชาที่สถานศึกษาเปนผูจัดทําหลักสูตร  จัดหาวิทยากรและ
แหลงประกอบการฝกงาน  จัดบริหารหองสมุดและที่อานหนังสืออื่นๆนอกเหนือจากหองสมุด  จัดมุมคนควาศึกษา
ในหองเรียน  จัดหองวิชาการสําหรับคนควาของครูและอื่นๆ  (4) งานการวัดผลและประเมินผล ไดแก  การวัด 
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรม     
การเรียน  การรวมกิจกรรมและทดสอบควบคูไปกับกระบวนการการเรียนการสอน(มาตรา 26)  ดําเนินการใหมี      
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(มาตรา 48)  อันไดแก  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง  อนุมัติการจบการศึกษา  
ออกหลักฐานทางวิชาการ  จัดทําทะเบียนวัดผล  ติดตามและรายงานการปฏิบัติงานดานวิชาการ และอื่น ๆ   (5) งาน
อื่น ๆ  ไดแก  ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆทางดานวิชาการของสถานศึกษา  ตามคํารอง
ขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงาน
ดังกลาวรับรองที่จะทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา(มาตรา 50)  ประสาน  สงเสริมและดําเนินการ
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการศึกษาของครอบครัวและชุมชน(มาตรา 12)   รณรงคใหโอกาสทุกคนในพื้นที่บริการไดรับ
การศึกษา(มาตรา 10)   นําเสนอการแตงตั้งกรรมการหรืออนุกรรมการดานวิชาการ  
 บุญรักษา  ถาวรภักดี (2545)  ไดศึกษาการพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศทางวิชาการ
ของคณะครุศาสตรในสถาบันราชภัฏ เขตภูมิศาสตรภาคใต  ผลการวิจัยพบวา ไดตัวบงช้ีรวมที่เหมาะสม 9         
องคประกอบ  ที่ประกอบดวยตัวบงช้ียอย จํานวน 94 ตัวบงช้ี  ไดแก องคประกอบดานคุณภาพอาจารย   ดาน
คุณภาพนักศึกษา  ดานกิจการนักศึกษา  ดานหลักสูตร  ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู   ดานการวิจัยและงานสรางสรรค  ดานทรัพยากรสนับสนุนทางวิชาการ และดานการบริการวิชาการสู
สังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคประกอบดานคุณภาพอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน  ดานคุณภาพ
นักศึกษา  ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ดานทรัพยากรสนับสนุนทางวิชาการ และดานการบริการวิชาการ
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สูสังคม  เนื่องจากตัวบงช้ีในองคประกอบดังกลาวมีความเหมาะสมอยางยิ่งในการบงช้ีความเปนเลิศทางวิชาการ
และมีความเปนไปไดมากที่สุดในการเก็บรวบรวมขอมูล 

จากการดําเนินการพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร ระดับ
บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ของ วรานันท เรืองประดิษฐ (2545)   ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ตัวบงช้ี
รวมความเปนเลิศทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ไดทั้งหมด 23 ตัวบงช้ี  
วัดความเปนเลิศทางวิชาการ 5 องคประกอบ โดยองคประกอบดานกระบวนการเรียนการสอน มี 5 ตัวบงช้ี        
องคประกอบดานคุณภาพผลงานวิจัย 4 ตัวบงช้ี  องคประกอบดานคุณภาพหลักสูตร 6 ตัวบงช้ี องคประกอบ
ทรัพยากรการเรียนรู 4 ตัวบงช้ี  องคประกอบภาระงานสอนของอาจารย 4 ตัวบงช้ี สําหรับการจัดลําดับความสําคัญ
ขององคประกอบความเปนเลิศทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตรระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เรียง
ตามลําดับจากความสําคัญสูงสุดไปหาความสําคัญต่ําสุด ดังนี้  องคประกอบดานกระบวนการเรียนการสอน          
องคประกอบดานคุณภาพผลงานวิจัย  องคประกอบดานคุณภาพหลักสูตร องคประกอบดานทรัพยากรการเรียนรู 
และองคประกอบดานภาระงานสอนของอาจารยและมีขอเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้ คือในการพัฒนา            
ความเปนเลิศทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ควรพิจารณาองคประกอบ
ทุกๆดานไปดวยกัน และจากผลการวิจัยครั้งนี้ สาขาศึกษาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
สามารถใชตัวบงช้ีที่ไดแสดงถึงมาตรฐานสูงสุดของการจัดการศึกษาที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการ โดยพิจารณา
บริบทของแตละมหาวิทยาลัย 

จากการพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป  กรมศิลปากร โดย        
สุพนิดา ชัยวิทย (2546)  ผลการวิจัย พบวา ตัวบงช้ีที่พัฒนาไดทั้งหมดจําแนกตามทฤษฎีเชิงระบบไดเปนตัวบงช้ี        
ดานปจจัยนําเขา 39 ตัวบงช้ี   ตัวบงช้ีดานกระบวนการ 45 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ีดานผลผลิต 6 ตัวบงช้ี  โดยจัดเปน
องคประกอบ 9 ดาน คือ  (1) ดานปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค  (2) ดานการเรียนการสอน  (3) ดานกิจกรรม
การพัฒนานิสิตนักศึกษา  (4) ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม  (5) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (6) ดาน
การบริหาร และการจัดการ  (7) ดานการเงินและงบประมาณ  (9) ดานงานวิจัย และ (10) ดานระบบและกลไก    
การประกันคุณภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดขอบขาย/ภารกิจของสถานศึกษาไวในคูมือการบริหาร
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล (2546ข)  ในการบริหารวิชาการไดกําหนดเปน 12 ขอบขาย/ภารกิจไดแก (1) การพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา  (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  (3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน          
(4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  (6) การพัฒนา
แหลงเรียนรู  (7) การนิเทศการศึกษา  (8) การแนะแนวการศึกษา  (9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  (10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  (11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น  (12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษาของ สมศ. หรือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการ
มหาชน) (2547) ในการตรวจประเมินรอบแรกซึ่งตองเสร็จสิ้นภายในป พ.ศ.2548 นั้น  ประกอบไปดวย 8  
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มาตรฐาน 28 ตัวบงช้ี  ไดแก มาตรฐานที่ 1  ดานคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานที่ 2  ดานการเรียนรู  มาตรฐานที่ 3  ดาน
การสนับสนุนการเรียนรู  มาตรฐานที่ 4  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค  มาตรฐานที่ 5  ดานการบริการวิชาการ  
มาตรฐานที่ 6  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   มาตรฐานที่ 7  ดานการบริหารจัดการ  และมาตรฐานที่ 8  ดาน
การประกันคุณภาพภายใน 
 ในขณะที่ สุทธิธัช  คนกาญจน (2547)  ไดพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา
ขึ้น ประกอบดวย 7 องคประกอบ 16 ตัวบงช้ี คือ องคประกอบดานคุณภาพของการผลิตบัณฑิต ดานความเสมอภาค
ในการเขาสูสถาบันอุดมศึกษา  ดานประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษากลุมที่หน่ึง  ดานประสิทธิภาพการบริหาร
อุดมศึกษากลุมที่สอง  ดานการผลิตบัณฑิตตามความตองการของสังคม  ดานความเปนสากล และดานการบริหาร
จัดการศึกษารวมกับภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 จากการศึกษารูปแบบการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆในทศวรรษหนา  โดย   
พระมหาธีรเพชร มาตรพงษ (2547)  ไดเสนอผลการศึกษาออกเปน 4  ดาน ไดแก  (1) ดานการศึกษา  (2) ดาน     
การวิจัย  (3) ดานการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม และ  (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษานั้น  สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (2549)  ไดปรับปรุงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย  7 มาตรฐาน  48 ตัวบงช้ี  ไดแก มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต  8 ตัวบงช้ี   
มาตรฐานที่ 2  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 7  ตัวบงช้ี  มาตรฐานที่ 3  ดานการบริการวิชาการ 7 ตัวบงช้ี   
มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ตัวบงช้ี  มาตรฐานที่ 5  ดานการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 1 ตัวบงช้ี  มาตรฐานที่ 6  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 9 ตัวบงช้ี และมาตรฐานที่ 7  ดานระบบ    
การประกันคุณภาพ 2 ตัวบงช้ี 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) ไดดําเนินโครงการประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัย
ในรอบป 2548  ประกอบดวย  31  ดัชนีช้ีวัด  ตองใชขอมูลพ้ืนฐานประมาณ 120 รายการ  ครอบคลุมจุดเนนใน      
ทุก ๆดานของมหาวิทยาลัย   ทั้งเนนดานการเรียนการสอน  ดานการวิจัย และดานการบริการวิชาการ  มีคาน้ําหนัก
ของแตละหมวดดัชนี โดยดัชนีเกี่ยวกับดานการวิจัย(research ranking indicator; RRI)  ประกอบดวยหมวดดัชนี
ดานงบประมาณ(funding) คุณภาพบุคลากร(personnel)  ผลงานวิจัย(output) และบัณฑิตศึกษา(graduate)  และดัชนี
เกี่ยวกับดานการเรียนการสอน(teaching ranking indicator ; TRI)  ประกอบดวยหมวดดัชนีดานการเลือกสถาบัน
โดยนักศึกษา(student selectivity)  อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย(student ratio)  คุณภาพบุคลากร(faculty 
resources)  งบประมาณ(financial resources)   ความเปนนานาชาติ(internationality)  และการไดรับรางวัล(awards)   
 ในปเดียวกันนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (2549) เนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ.2545  ในคูมือไดกําหนดแนวทางในการประเมิน 9 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1  
ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  องคประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา องคประกอบที่ 4 การวิจัย องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
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องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  องคประกอบที่ 7  การบริหาร และการจัดการ  องคประกอบที่ 8  
การเงินและงบประมาณ และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 ไชยา   ภาวะบุตร  (2549)ไดศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไดนําเสนอผลการวิจัยเปนขอเสนอเชิงนโยบายใน 7  ดาน ไดแก  
(1) ดานการบริหาร  (2) ดานหลักสูตร  (3) ดานคณาจารย  (4) ดานนักศึกษา  (5) ดานการเรียนการสอน  (6) ดาน
วิทยานิพนธ และ (7) ดานหองสมุด  
 Asworth & Harvey (1994) ไดเสนอแนวคิดจากผลการวิจัยวา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
จําเปนตองอาศัยองคประกอบดานปจจัยตัวปอน ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และดานผลผลิต 
ไดแก  คณาจารย  สิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ  การสอน  ผลสัมฤทธิ์  การจัดการควบคุมคุณภาพ   
นักศึกษา  ซึ่งแตละองคประกอบมีดัชนีช้ีคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้  คือ  (1) คณาจารย  มีดัชนีบงช้ีคุณภาพ 
ไดแก  จํานวนอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  ประสบการณดานวิชาการ วิชาชีพและดานการสอน   
การพัฒนาคณาจารย   สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาสําหรับการสอบภาคทฤษฎีในชั้นเรียน   สัดสวนระหวางอาจารย
ตอนักศึกษา สําหรับการสอนในภาคปฏิบัติ  ผลงานวิจัย  ผลงานทางวิชาการ  อาจารยมีความรูที่ทันสมัย   อาจารยที่
มีเสรีภาพทางวิชาการ  (2) สิ่งอํานวยความสะดวก  มีดัชนีบงช้ีคุณภาพ ไดแก  จํานวนและประเภทของสิ่งอํานวย
ความสะดวก  ลักษณะหองเรียน ที่นั่งเรียนและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ   สภาพแวดลอมและสถานที่เพื่อการออก
กําลังกายและพักผอนหยอนใจ  ความปลอดภัย  ความสะอาดและความเปนระเบียบ  การบริการดานวิชาการ   
บรรยากาศที่กระตุนการเรียนรู   หองสมุดและการบริการ   หองปฏิบัติการ  และบุคลากรสนับสนุนการทํางานของ
อาจารย  (3) วัสดุอุปกรณ  มีดัชนีบงช้ีคุณภาพ  ไดแก ความเหมาะสมของจํานวน  และประเภทของวัสดุอุปกรณ
ทางการศึกษา  สภาพของวัสดุอุปกรณทางการศึกษา  ระบบการใหบริการวัสดุอุปกรณ  ความทันสมัยของวัสดุ
อุปกรณ   ความปลอดภัยของการใช และสัดสวนระหวางจํานวนนักศึกษาตออุปกรณ   (4) การสอนและการเรียนรู  
มีดัชนีบงช้ีคุณภาพไดแก รายละเอียดของเนื้อหาวิชา  ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน  การแนะนําแหลงอางอิงที่
ทันสมัยแกนักศึกษา  สอนเนื้อหาที่ทันสมัย ตรงความเปนจริงของหลักทฤษฎี  ทาทางอิริยาบถกระตุนความสนใจ 
และเหมาะสม  นําเสนอไดเขาใจ  กระตุนใหผูเรียนไดคิดและทาทายการเรียนรู  คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน
รายบุคคล  มีทักษะในการใชสื่อการสอน  เตรียมการสอนมาอยางดี  มีเอกสารประกอบการสอน  ผูเรียนไดแสดง
ใหทราบวาเขาใจบทเรียนอยางดี  (5) มาตรฐานผลสัมฤทธิ์  มีดัชนีบงช้ีคุณภาพ ไดแก มาตรฐานของกลไก หรือ
กระบวนการเรียนการสอน  ระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู และการจางงานบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  (6) การจัดการ
และการควบคุณภาพ  มีดัชนีบงช้ีคุณภาพ ไดแก  มีแผนการดําเนินงานระดับสถาบัน คณะและภาควิชา  วางแผน
โดยอาศัยมุมมอง แนวคิดทั้งจากผูบริหารและคณาจารย  โปรแกรมการศึกษาตรงตามวัตถุประสงค   คณาจารย
ตระหนักในความสําคัญของแผน   ผูบริหารมีมุมมองเชิงอนาคตที่ตรงกับความเปนจริง  บุคลากรของสถาบันบรรลุ
ซึ่งความตองการ   ผูบริหารระดับสูงเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ  คณาจารยไดรับภาระงานที่เหมาะสม  คณาจารยมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน   คณาจารยไดพบปะสังสรรคกันเปนระยะ  และชองทางการติดตอสื่อสารมีความชัดเจนและ
สะดวกรวดเร็ว  (7) นักศึกษา  มีดัชนีบงช้ีคุณภาพ ไดแก  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สัมพันธภาพระหวางอาจารยกับ
นักศึกษา   สัมพันธภาพในครอบครัวและความเปนผูใฝรูใฝเรียน  ปจจัยของโปรแกรมการศึกษา ไดแก ลําดับที่
เลือก  ตารางเวลาเรียน  เนื้อหาหลักสูตร  รายงานและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย  ความยากงายและความทาทาย



60 

ของหลักสูตร  ปจจัยดานสถาบัน  ไดแก  ประเภทของสถาบัน  ตําแหนงที่ต้ังทางภูมิศาสตร  สภาพแวดลอมทาง
อาคาร   สิ่งอํานวยความสะดวก และบริเวณเพื่อสันทนาการ 

จากการวิเคราะหการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย โดย นงลักษณ วิรัชชัย และ
สุวิมล วองวาณิช (2541)  ซึ่งไดศึกษาองคประกอบที่ใชในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสถาบันที่ดําเนินการจัด
อันดับ  7 สถาบันที่สําคัญ ไดแก Asiaweek, U.S. News & World Report, Maclean’s magazine,  Money, Gourman 
Report, Times Higher Education Supplement และGuides(GUG) โดยจําแนกองคประกอบในการพิจารณาจัด
อันดับออกเปน  10  ดาน ประกอบดวย   (1) ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย(academic reputation)  (2) นักศึกษา
(student body)  ไดแก การเขมงวดในการคัดเลือกนักศึกษา(คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับ  อัตราการรับ จํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียน)  อัตราการคงอยู และผลผลิต(อัตราการสําเร็จการศึกษา การไดงานทํา)  (3) อาจารย(faculty 
resources)  ไดแก คุณลักษณะของอาจารยและคุณภาพของอาจารย  อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย  ขนาดชั้นเรียน  
คุณภาพการสอน  และเงินเดือนอาจารย  (4) ผลผลิตดานงานวิจัย(research output)  (5) ทรัพยากรทางดานการเงิน
(financial resources) ไดแก คาใชจายที่จัดสรรใหนักศึกษากับหองสมุดเปนตน (6) หลักสูตร(curriculum)               
(7) การสนับสนุนจากศิษยเกา(alumni support)  (8) การสรางมูลคาเพิ่ม(value added)  (9) การบริหารองคกร
(organization)   (10) การใหบริการเพื่อเสริมวิชาการ(academic supporting services) 
 สมาคมสถาบันการศึกษาพยาบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกา(American Association of Colleges 
of Nursing =AACN, 1997  อางถึงใน บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2543)  ไดกําหนดดัชนีคุณภาพการจัดการศึกษา
พยาบาลระดับปริญญาเอก ซึ่งประกอบดวย  6  องคประกอบ ไดแก   ดานอาจารย   มีดัชนีบงช้ี ดังนี้  (1) อาจารยที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญที่ตางกัน  (2) อาจารยมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑอาจารยบัณฑิตศึกษา  (3) จํานวน
อาจารยที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก  (4) ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารยไดรับการยอมรับ และ
เกี่ยวของกับประเด็นที่นักศึกษาในความควบคุมสนใจ  (5) อาจารยไดเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู กระทํา
บทบาทในฐานะผูใหคําแนะนําชวยเหลือ แกนักศึกษาและชุมชน  (6) อาจารยไดชวยใหนักศึกษานําความรูที่ไดจาก
การศึกษาและประสบการณที่ผานมาใชในการจัดทําผลงานทางวิชาการและการทําวิจัย  (7) อาจารยมีความสามารถ
ในการนําทรัพยากรที่มีในหาวิทยาลัย หนวยงานและชุมชนมาใชประโยชนในการเรียนการสอน  ดานหลักสูตร มี
ดัชนีบงช้ี ดังนี้  (1) หลักสูตรที่เปดสอน มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญตรงสาขา  (2) เนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตรสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร  (3) รายวิชาในหลักสูตรทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรู
และประสบการณใหมเช่ือมโยงจากประสบการณเกา  (4) เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรไดจัดเรียงลําดับความยากงาย 
ความซับซอนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา  (5) กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรมีความหลากหลายดาน
ทรัพยากรที่ เอื้อตอการเรียนรู   ซึ่งรวมทั้งสื่อและอุปกรณการศึกษา  หองสมุด  สถานที่  มีดัชนีบงช้ี  ดังนี้                  
(1) บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีปริมาณที่เพียงพอ ที่เอื้อตอการวิจัย        
การสอนและบริการทางวิชาการ  (2) จํานวนคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล และระบบบริการหองสมุด เอื้ออํานวย
ตอการศึกษาคนควาของอาจารยและนักศึกษา  (3) ตําราและวารสาร ในหองสมุดมีจํานวนเพียงพอที่จะสนับสนุน
การศึกษาคนควาของอาจารยและนักศึกษา  (4) หองสัมมนา หองทํางานของนักศึกษาที่มีขนาดเหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษา  (5) แหลงฝกภาคปฏิบัติบนคลินิกเอื้อตอการเรียนรู และเสริมประสบการณ ใหนักศึกษาไดตรงตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร  (6) ความเทาเทียมในการจัดสิ่งเอื้ออํานวยสําหรับการศึกษาคนควาที่จัดใหอาจารยและ
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นักศึกษา  ดานนักศึกษา  มีดัชนีบงช้ี ดังนี้  (1) มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติและมีความสามารถสูงเขาศึกษาในหลักสูตร  (2) มีเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกนักศึกษา  (3) มีระบบ       
การจัดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจทําวิทยานิพนธ  (4) แหลง
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักศึกษาทั้งที่เปนแหลงทุนจากภายในและภายนอกคณะ  (5) นักศึกษาไดรับ        
การเตรียมความพรอมสําหรับการเปนผูนําวิชาชีพภายหลังสําเร็จการศึกษา  (6) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่นักศึกษาสวนใหญใชศึกษา  (7) บัณฑิตไดผลิตผลงานวิชาการและนําเผยแพรอยางตอเนื่อง   
ดานผลงานวิชาการ   มีดัชนีบงช้ี ดังนี้   (1) ประเด็นที่ศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธอยูในขอบขายวิชาชีพการพยาบาล       
(2) ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ  สามารถนําไปใชประโยชนในขอบขายที่ เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล                   
(3) มหาวิทยาลัยและคณะ ไดจัดสรรเงินสนับสนุนการทําวิจัย/วิทยานิพนธ แกอาจารยและนักศึกษา  (4) อาจารยได
ศึกษาวิจัย ในประเด็นที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาที่รับผิดชอบ  (5) มีระบบกลไกที่สงเสริมคุณภาพงานวิจัย/
วิทยานิพนธ เชน ระบบพี่เลี้ยง ระบบการใหคําปรึกษาและระบบการประเมินคุณภาพผลงาน   ดานการประเมินผล   
มีดัชนีบงช้ี ดังนี้  (1) มีระบบการประเมินผลที่สมบูรณแบบ และประเมินผลครอบคลุมทุกภารกิจของคณะฯ  (2) ทํา
การประเมินผลทั้งในขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์  (3) ทําการประเมินหลักสูตรโดย
รวบรวมขอมูลจากบุคคลที่เกี่ยงของทั้งในและนอกหนวยงาน  (4) นําผลการประเมินหลักสูตรที่ได เปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด  (5) ทําการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  (6) ทําการประเมินโดยเนนทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ  (7) ไดจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรตางๆสําหรับการประเมินผล 
 จากคูมือการเปรียบเทียบสมรรถนะสําหรับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย  ที่แปลและ   
เรียบเรียงโดย  จิรพัฒน  เงาประเสริฐวงศ  (2544) ซึ่งพบวาประเทศออสเตรเลียไมไดใหความสําคัญกับ                     
การเปรียบเทียบสมรรถนะระหวางมหาวิทยาลัย  และถือวาไมยุติธรรม เนื่องจากแตละแหงมีภารกิจ  ความซับซอน  
มีอายุ มีประวัติความเปนมาและที่ต้ังแตกตางกันไป แตจะใชเปนแนวทาง ทิศทางหรือเกณฑเปรียบเทียบในการมุง
สูความเปนเลิศ และตองการสรางมูลคาเพิ่ม(value adding)  ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสาระสําคัญที่ใช
ประเมินสมรรถนะมหาวิทยาลัยตามคูมือนี้ จัดเปน 9 หมวด ประกอบดวย  (1) การปกครอง  การวางแผน และ      
การจัดการ  พิจารณาถึงบทบาทของผูบริหารระดับสูงในการกําหนดวัตถุประสงคและการจัดการใหบรรลุ
วัตถุประสงคนั้น   (2) ผลกระทบจากภายนอก  พิจารณาในดานความมีช่ือเสียง   (3) งานวิจัย  พิจารณาถึงทรัพยากร
ที่ใชไปในงานวิจัย  ผลที่ไดรับจากการวิจัย  (4) งานบริการขอมูลสารสนเทศ และหองสมุด  พิจารณาถึงทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู  การเรียนการสอนรวมถึงงานวิจัย  (5) ความเปนสากล พิจารณาถึงการมีวัฒนธรรมที่เปดกวาง
ของมหาวิทยาลัย  ทั้งเรื่องรายรับการประสานความรวมมือและผลงานวิจัย เปนตน  (6) โครงสรางพื้นฐานทาง
กายภาพและทางการเงิน  พิจารณาถึงการบริหารจัดการ  การลงทุนในทรัพยสินทางกายภาพ  ระบบสารสนเทศและ
โทรคมนาคมที่คุมคากับประโยชนที่ไดรับ  (7) การเรียนรูและการสอน  พิจารณาถึงคุณภาพการสอน  หลักสูตรวิชา
ที่สอดคลองความตองการ และคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  (8) การสนับสนุนนักศึกษา  พิจารณาถึง     
การสมัครเขาคัดเลือกเพื่อศึกษา  การคงอยูของนักศึกษา  ระบบดูแลชวยเหลือรวมถึงสวัสดิการนักศึกษา                
(9) พนักงานหรือบุคลากร  พิจารณาถึงคุณภาพของบุคลากรในการสนับสนุนวิชาการ   การบริหารงานบุคคล        
การพัฒนาบุคลากร เปนตน 
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 จากการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัย(University League Table) โดยหนังสือพิมพ Times 
(Times Higher Education Supplement)  ในป พ.ศ.2547(November, 5 :  2004)  โดยจัดลําดับคะแนนตามเกณฑ  ซึ่ง
ในแตละเกณฑประกอบดวยตัวบงช้ี เริ่มจาก  peer review score,  international faculty  score,  international student 
score,  faculty / student score และ citations / faculty  score มีการใหน้ําหนักและใชเกณฑเพื่อเทียบเคียงกัน ดังนี้  
(1) คุณภาพของอาจารย  ซึ่งวัดจากการมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับอยางสูงในระดับชาติและนานาชาติ  (2) นักวิจัยที่
ไดรับการยอมรับอยางสูงใน  21  สาขาวิชาหลัก  (3) จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร  Nature 
Science  (4) บทความดีเดนที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณทางดานวิทยาศาสตร  และสังคมศาสตร                            
(5) การดําเนินงานดานวิชาการ(academic performance)   มีความสอดคลองกับขนาดของมหาวิทยาลัย  (6) คุณภาพ
นักศึกษา  วัดไดจากการสอบขอสอบมาตรฐานที่บงบอกถึงความแข็งแกรงทางวิชาการของนักศึกษา  (7) ศิษยของ
มหาวิทยาลัยที่ไดรับรางวัล nobel  prizes  และเหรียญทองในสาขาตาง ๆ  (8) บรรยากาศความเปนวิชาการ 
(academic atmosphere) เชน การจัดสัมมนาทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ   (9) การประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินที่มีฐานะเทากัน(peer assessment)  คือ เปนการสํารวจความคิดเห็นจากนักวิชาการหรือ
ผูบริหารหลายมหาวิทยาลัยในเรื่องความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งหนวยงานที่มีหนาที่จัดอันดับ  
ถือวาเปนการประเมินโดยผูที่ฐานะเทากัน และจะใหน้ําหนักในขอนี้ไมนอยกวาขออื่น ๆ 
 องคประกอบของวิชาการในสถาบันการศึกษาจากแนวคิดที่นําเสนอขางตนผูวิจัยไดวิเคราะหแยก
ใหเห็นเปนภาพรวมในรายองคประกอบไดเปน  8  องคประกอบหลัก  สวนองคประกอบอื่นๆที่สามารถจัดเขาเปน
สวนหนึ่งขององคประกอบหลัก เชน การประกันคุณภาพ การนิเทศ  การบริการการศึกษา  ช่ือเสียงและความเปน
สากลไดจัดเปนสวนหนึ่งขององคประกอบการบริหารวิชาการ  สําหรับการแนะแนว  และระบบดูแลชวยเหลือ
นักศึกษา  จัดเปนองคประกอบของการจัดการเรียนการสอน  ดังตารางแสดงความสอดคลองของแตละแนวคิด
ตอไปนี้ (ตารางที่  1)   
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ตารางที่ 1    แสดงความสอดคลองของแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบการพัฒนาวิชาการในสถาบันการศึกษา 
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บุญรอด วุฒิศาสตรกุล 2535          

อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท 2537         งบฯ ประเมิน,ผลงาน 

อาทิตยา ดวงมณี 2540         ภาวะผูนําวิชาการ 

สมคะเน  ค้ําจุน   2543         เทียบโอน, ประกัน 

บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร 2543         รวมมือทางวิชาการ 

จําเริญรัตน เจอืจันทร  2543         ประเมินผล 

สํานักนโยบายและแผนฯ  ศธ. 2544 *     *   * * วัดประเมินผล 

บุญรักษา ถาวรภกัดี   2545       * * ประเมินผล 

วรานันท เรืองประดิษฐ 2545   *    *  บริการ. ภาระงาน 

สุพนิดา ชัยวิทย 2546         บริการ, บํารุงศิลป 

สถานศึกษานิติบุคคล  ศธ. 2546         กลไกประกัน 

สมศ. (รอบที่ 1) 2547         บริการ,บํารุงศิลปะ, 
ประกัน 

สุทธิธัช  คนกาญจน 2547         สากล, เสมอภาค 

พระมหาธีรเพชร มาตรพงษ 2547 * * *  *  * * บริการ, บํารุงศิลปะ 

สมศ. (รอบท่ี2) 2549 * *   *    บริการ, บํารุงศิลปะ 

ประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัย สกอ. 2549        * งบ,ประกัน,บริการ 

การประกันคุณภาพภายใน สกอ. 2549         งบ,ประกัน,บริการ 

ไชยา  ภาวะบุตร 2549      *    

Asworth  และ  Harvey 1994          

การจัดลําดับมหาวทิยาลัยในเอเชีย 1998     *   * งบ,ชื่อเสียง,บริการ 

AACN (สมาคมพยาบาลอเมรกิัน) 2000         ประเมินผล,ผลงาน 

สมรรถนะมหาวิทยาลัยออสเตรเลยี 2001         สากล,ระบบดูแล 

Time (การจัดลําดับมหาวิทยาลัย) 2004         ชื่อเสียง,ศิษยเกา 

รวมประเด็นความสอดคลอง 17 14 19   19 20 20 11 16 

อันดับ 5 7 3 3 1 1 8 6 

 

 
หมายเหตุ     * ประเด็นใกลเคียงหรือเกี่ยวของ 
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 จากตารางที่ 1   พบวา  องคประกอบของการพัฒนาวิชาการที่มีผูเสนอแนวคิดหรือมีผลงานวิจัยที่
กําหนดเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยที่มีความคลองกันมากที่สุด คือ องคประกอบดานการเรียนการสอน  
รองลงมา คือ ดานการวิจัย  ดานนักศึกษา  ดานอาจารย  ดานการบริหารวิชาการ  ดานแหลงเรียนรู  ดานหลักสูตร  
และดานสื่อและนวัตกรรม ตามลําดับ   
 สําหรับรายละเอียดขอบขายหรือสวนประกอบหรือตัวบงช้ีหรือตัวช้ีวัดของแตละองคประกอบ
ใน  การพัฒนาวิชาการทั้ง  8 องคประกอบนั้น  เปนผลการวิเคราะหความสอดคลองจากแนวคิดที่หลากหลายใน      
การพัฒนาวิขาการ  การประกันคุณภาพ  ดัชนีช้ีวัดคุณภาพ  การจัดอันดับความเปนเลิศทางวิชาการ  เปนตน ไดผล
การวิเคราะหขอบขายรายละเอียดของแตละองคประกอบของการพัฒนาวิชาการ ดังนี้ 
 3.2.1 ดานการเรียนการสอน   

การเรียนการสอนที่ผูวิจัยจัดใหเปนองคประกอบสวนหนึ่งของการพัฒนาวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับคุณภาพดานวิชาการทั้งทางดานการบริหารการศึกษา  
การอุดมศึกษา   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา การจัดอันดับ
สถาบันการศึกษา และตัวบงช้ีคุณภาพหรือความเปนเลิศทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา ทั้งที่ระบุโดยชัดเจนเปน
องคประกอบหลักและที่ระบุถึงเปนบางสวน  องคประกอบของการเรียนการสอนที่ประมวลไดมีดังนี้ 

อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท (2537)  พบวา คุณลักษณะความเปนเลิศทางวิชาการดาน
คุณลักษณะของกระบวนการ มีขอบขายของ คุณลักษณะของหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ เปนคุณลักษณะของกระบวนการดวย 
 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดลักษณะสําคัญของ           
การเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ที่มีหลักการเรียนรูโดยการกระทํา(learning by doing)  ตามแนวคิดทาง    
การศึกษาของ John  dewey  ซึ่งเปนแนวคิดที่แพรหลายและเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกมานานแลว  เปนการเปลี่ยน
บทบาทของผูเรียน  จากการเปนผูรับ  มาเปนผูเรียน  และเปลี่ยนบทบาทครู จากผูสอนหรือผูถายทอดขอมูลความรู
มาเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน ซึ่งเทากับเปนการเปลี่ยนจุดเนนของการเรียนรูมาอยูที่ผูเรียนมากกวา
ผูสอน  ดังนั้นในกระบวนการเรียนการสอนบทบาทของการเรียนรูสวนใหญจะอยูที่ผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนจึงเปน
ศูนยกลางของการเรียนการสอน ซึ่งจะเปนวิธีการสําคัญที่สามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตางๆในยุคขอมูล
ขาวสารเพราะเปนการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญแกผูเรียน  จะสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ และมี    
สวนรวมตอการเรียนรู  เรียนรูดวยตนเอง  ไดรับการสงเสริมความคิดและอํานวยความสะดวกใหสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ (ทิศนา แขมณี, 2542)   
 สําหรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางนี้ วัฒนาพร  ระงับทุกข 
(2542)  มีทัศนะวาเปนกระบวนการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดสภาพและบรรยากาศใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  มี
การกําหนดจุดมุงหมาย  กําหนดวิธีการสรางองคความรูและมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรู  โดยได
เปรียบเทียบกับการเรียนรูแบบเดิมไว  7 ประเด็น ดังนี้  (1) หนวยการเรียนรู จากเดิมเปนการเรียนรูคนเดียวมาเปน
การเรียนรูแบบกลุมและเดี่ยว  (2) จุดเนนจากเดิมเนนที่เนื้อหา มาเนนทั้งเนื้อหาและกระบวนการ  (3) การพัฒนา
ประสบการณ  จากเดิมที่เนนพัฒนาดานสติปญญามาเปนการพัฒนาทั้งดานรางกาย  อารมณ  ปญญา  สังคม  คานิยม  
ความเชื่อและรูจักตนเอง  (4) บทบาทของผูเรียน  จากเดิมที่มีบทบาทในการฟง จด จํา สอบ สืบ มาเปนบทบาท   
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การมีสวนรวมปฏิสัมพันธ  กระตือรือรนคนควาและสรุปดวยตนเอง  (5) บทบาทครู จากเดิมที่มีบทบาทในการบอก 
บรรยาย และสั่งมาเปนบทบาทในการอํานวยความสะดวก เปนแหลงความรู สนับสนุนและกระตุน  (6) การสื่อสาร  
จากเดิมที่เปนการสื่อสารทางเดียวมาเปนการสื่อสารสองทาง  (7) บรรยากาศ จากเดิมเปนทางการ ปดกั้น               
ย้ําสถานภาพครูและผูเรียน มาเปนแบบไมเปนทางการ  ผอนคลาย  สนุก ไมย้ําสถานภาพ  (8) วิธีการเรียนรู จากเดิม
ที่ครูต้ังโจทยคําถามที่ดีที่สุดมาเปนการหาทางกระตุนสนับสนุนกลุมใหคิดคําถามที่ลึกซึ้งและหาทางตอบคําถาม
นั้น  (9) ผูรับผิดชอบตอผลการเรียน  จากเดิมคือครูมาเปนผูเรียนและครู  (10) การตอบสนองความตองการ  จาก
เดิมเปนการตอบสนองความตองการของครู มาเปนผูเรียน  (11) การถายโอนการเรียนรูไปสูการทํางานและชีวิตจริง  
จากเดิมมีนอยและไมแนนอน  มาเปนมีการถายโอนการเรียนรูไปสูการทํางานและชีวิตจริงมากขึ้นและ                         
(12) การประเมินจากเดิมเนนที่การประเมินเนื้อหามาเปนการประเมินผลงานและกระบวนการ 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542) ยังไดกําหนดหลักการพื้นฐานของโครงสรางการจัด       
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง วาจะตองประกอบดวย 7 สวนประกอบ ดังนี้ คือ  (1) ผูเรียนมีบทบาท
รับผิดชอบในการเรียนรูของตน  ต้ังแตการรับผิดชอบเลือกวางแผนในสิ่งที่ตนจะเรียน หรือเขาไปมีสวนรวมใน    
การเลือกการเรียนรูดวยตนเอง  ดวยการศึกษาคนควา ตลอดจนการประเมินผลการเรียน  (2) เนื้อหาวิชาที่ยังมี
ความสําคัญและมีความหมายตอการเรียนรู  (3) ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  (4) สัมพันธภาพที่
ดีระหวางผูเรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน  (5) ครูอาจารยคือผูอํานวยความสะดวกและเปนแหลงเรียนรู  
(6) ผูเรียนมีโอกาสเห็นตนเองในมุมที่ตางจากเดิม  มีความมั่นใจและสามารถควบคุมตนเอง  มีวุฒิภาวะสูงและมี
สวนรวมมากขึ้น  (7) การศึกษาคือการพัฒนาประสบการณและการเรียนรูในหลายๆดานพรอมกันไป 

ไพฑูรย  สินลารัตน (2543)  ใหทัศนะเกี่ยวกับแนวคิดของการเรียนการสอน วา ผูเรียน
จะตองเปนศูนยกลางและเรียนรูดวยตนเอง เปนสิ่งที่จะตองเกิดขึ้นและแทจริงแลวอาจกลาวไดวา ไดเกิดขึ้นมาเปน
เวลากวา 30 ปแลว ประเทศไทยมีความพยายามที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
หรือการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนสําคัญที่สุดแตยังคงเปนความพยายามที่ยังไมประสบความสําเร็จมากนัก และใน
ปพ.ศ.2542 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนมีความสําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นอีก
ครั้งหนึ่ง และชัดเจนกวาครั้งใดๆเพราะไดกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งถือเปนกฎหมายที่
ผูเกี่ยวของกับการศึกษาตองยึดถือปฏิบัติและจัดดาํเนินการใหเกิดขึ้นใหได 

สมคะเน  ค้ําจุน (2543)  ไดศึกษาความเปนสากลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พบวา ไดนําเสนอดัชนีความเปนสากลของสถาบันอุดมศึกษาดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบดวย  
การพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาตางประเทศ  เปดสอนหลักสูตรตางประเทศหลายภาษา  เปดสอนหลักสูตร
นานาชาติ  จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมและผานอินเตอรเน็ต  หลักสูตรเนนและใหความสําคัญใน
เรื่องการศึกษาสหวิทยาการ(multidisciplinary) การศึกษาขามสาขาวิชา(transdisciplinary)  การเปดรับทั้งนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาจากตางประเทศ และความหลากหลายในเนื้อหาที่เปนองคความรูสากล    

รุงรังษี วิบูลชัย (2544) ได ทําการพัฒนาตัวบ งชี้รวมของคุณภาพการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัย พบวา ตัวบงช้ีรวมของคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย 12 ตัวบงช้ี  
เรียงลําดับตามน้ําหนักองคประกอบจากมากไปหานอย คือการใหความสําคัญกับผูเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู
และการสอน  สนับสนุนผูเรียนเชิงรุก  ยอมรับความสามารถและวิธีการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน สนับสนุน
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ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น  ใชเวลาและเนื้อหาการสอนไดอยางเหมาะสม  ใชทักษะในการเสริมแรงจูงใจให        
ผูเรียน  มีการเตรียมความพรอมผูเรียนและผูสอน  สงเสริมการมีปฎิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน  เนนความสําคัญเรื่อง
ระยะเวลาและการเรียนรู  มีการเตรียมแผนการสอน  และมีความรูเนื้อหาวิชาเปนอยางดี ผลการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสรางคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดย      
มีคาไค-แสควร = 2347.19  และคาดัชนีความสอดคลอง =  .94  

วรานันท เรืองประดิษฐ (2545) ไดดําเนินการพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศ
ทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐโดยตัวบ งชี้ขององค ประกอบ   
กระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย  (1) มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักการสอนผูใหญ(adult learning)   
(2) การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษา  (3) ตรวจสอบไดวา มีการใชกิจกรรมที่เห็น 
ผลงาน วิธีคิด และการปฏิบัติจริงในการสอนของอาจารย  (4) มีการสอบถามความสามารถในการถายทอดความรู
และความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษา ตอการจัดกระบวนการเรียนการสอน  (5) มีหลักฐานแสดงใหเห็นถึง        
การสนับสนุนหรือปฏิบัติการแกไขเพื่อใหคะแนนประเมินการสอนโดนนิสิต/นักศึกษามีระดับสูงขึ้น  

พนิดา ชัยวิทย (2546) ไดพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
นาฏศิลป  กรมศิลปากร  พบวา ไดตัวบงช้ีดานกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย  (1) มีการวิเคราะห
หลักสูตรและจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชา  (2) มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  (3) มีการจัด
กิจกรรมที่  สงเสริมใหนักศึกษามี คุณลักษณะที่พึงประสงค เชน ความเปนประชาธิปไตย และ มีคุณธรรมเปนตน  
(4) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาใหผูเรียนมีสุนทรียภาพดานนาฏศิลป ดนตรี และกีฬา  (5) มี            
การติดตามผลระหวางการศึกษา และ  (6) จัดกิจกรรมซอมเสริมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลได
กําหนดขอบขายการพัฒนากระบวนการเรียนรู  มีขอบขายเกี่ยวกับ  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  การจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ  ความถนัดของผูเรียน  การสอนฝกทักษะ  
กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา  การเรียนรู
จากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง  การสงเสริมใหรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง  การผสมผสานความรู
ตาง ๆ ใหสมดุลกัน  ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค การจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขาย  ผูปกครอง  
ชุมชน  ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม การนิเทศการเรียนการสอน           
การพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน  การพัฒนาครู  อาจารย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม        
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (2547) ใน
การตรวจประเมินรอบแรกซึ่งตองเสร็จสิ้นภายในป พ.ศ.2548 นั้น ประกอบไปดวย 8 มาตรฐาน 28 ตัวบงช้ี  
มาตรฐานดานการเรียนรู  เปนมาตรฐานที่ 2 ประกอบดวย  (1) มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง  (2) ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย  
(3) จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  (4) มีการวิจัยเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 
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 พระมหาธีรเพชร มาตรพงษ (2547)  ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยสงฆในทศวรรษหนา พบวา นําเสนอผลการศึกษาจัดเปน 4 ดาน ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน คือ ดาน
การศึกษา  องคประกอบที่เกี่ยวของไดแก  (1) มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 
และ  (2) มีการพัฒนาบุคลากรดานความรูและทักษะการสอน   
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยไดจัดใหการเรียนการสอนเปนองคประกอบที่ 2 ประกอบดวย  
(1) มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (2) มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (3) มี
โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม  (3) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  (4) สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  (5) สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  (6) มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  (7) มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน  (8) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  (9) รอยละ
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  (10) ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  (11) รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผาน
มาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ   (12) รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
 ไชยา  ภาวะบุตร (2549)  ไดศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการวิจัยในองคประกอบที่ 5 ดานการเรียนการสอน มี
จุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงสถานที่  วิธีการสอน และทีมอาจารยผูสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติ คือ 
อาจารยผูสอนมีการประชุมปฏิบัติการรวมกัน  มีหองนันทนาการ  หองประชุมกลุมยอย  เนนการสอนโดยการวิจัย
เปนฐาน และสงเสริมใหอาจารยจัดทําเอกสารคําสอน ผูเรียนจะตองเปนศูนยกลาง และเรียนรูดวยตนเอง 
 จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของขางตน พบวา องคประกอบของการเรียนการสอนมี
ขอบขายที่ประกอบดวย  (1) การจัดโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิชา  (2) การวางแผนการสอน  (3) เทคนิค
วิธีและกระบวนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  (4) การจัดประสบการณการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและ
การวิจัย  (5) การประเมินผล และเทียบโอนผลการศึกษา  
 3.2.2 ดานการวิจัย   

การวิจัยที่ผลการวิเคราะหไดจัดใหเปนองคประกอบสวนหนึ่งของการพัฒนาวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับคุณภาพดานวิชาการทั้งทางดานการบริหารการศึกษา  
การอุดมศึกษา   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา การจัดอันดับ
สถาบันการศึกษา และตัวบงช้ีคุณภาพหรือความเปนเลิศทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา ทั้งที่ระบุโดยชัดเจนเปน
องคประกอบหลักและที่ระบุถึงเปนบางสวน  องคประกอบของการวิจัยที่ประมวลได มีดังนี้ 



68 

 สุภางค  จันทวานิช (2524) ไดกลาวถึงการสงเสริมการวิจัย  โดยเนนการวิจัยทาง
การศึกษาไววา  การสงเสริมใหเกิดกิจกรรมในหนวยงานตางๆนั้น จําเปนตองสรางบรรยากาศที่เกื้อกูลตอการวิจัย
ประกอบดวย ปจจัยหลัก  3 ดาน คือ นักวิจัย  หนวยงานวิจัย  และบริบทของการวิจัย(context)  ซึ่งหมายถึงดาน
ปจจัยที่เกี่ยวกับนักวิจัย  ไดแก  (1) ความรอบรูในเรื่องระบบการศึกษา  (2) ความรอบรูในสังคมศาสตรบางดาน     
(3) ความรอบรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  (4) ความรอบรูในเชิงทฤษฎี  (5) ความสามารถในการถายทอดผลการวิจัย  
(6) ความสามารถในเชิงวิเคราะหวิจัย ดานปจจัยเกี่ยวกับหนวยงานวิจัย ในแงนี้มีสององคประกอบยอย คือ  
โครงสรางของหนวยงานและระบบบริหารของหนวยงานวิจัยไดแก  (1) โครงสรางของหนวยงาน  หนวยงานวิจัยที่
มีประสิทธิภาพ  (2) ตองมีโครงสรางที่ใหปจจัยปอนเขา(input)  ในแงตอไปนี้  (1) มีศูนยขอมูลพ้ืนฐานที่ดีและ
พรอมจะหยิบขอมูลมาใชได  (2) มีเอกสารและวรรณคดีที่เกี่ยวของเพียงพอสําหรับการทําวิจัยแตละเรื่อง  (3) มี
คณะวิจัยที่ไดรับการฝกฝนอบรมมาแลว  (4) มีอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกในการดําเนินการวิจัย  (5) มี
ทุนสําหรับการวิจัย  ดานระบบบริหารของหนวยงาน ประกอบดวย  (1) มีการจัดหาและกระจายบุคลากร  
ความสามารถ  ตลอดจนทรัพยากรตางๆ สําหรับการวิจัยอยางเหมาะสม  (2) มีการแบงแรงงานและความรับผิดชอบ
อยางเหมาะสม  (3) มีผูนําที่มีประสิทธิภาพสูง  (4) มีชองทางหรือเครือขายสําหรับการเผยแพรและติดตอในการวิจัย  
ดานปจจัยเกี่ยวกับบริบทของการวิจัย(research context)  ปจจัยสวนนี้ดูจะเปนสวนที่เปนนามธรรม และอาจ
ตัดสินใจไดไมงายนักวามีสมบูรณมากนอยเพียงใดในสังคมของเราแตสวนที่มองเห็นไดยากนี้เอง  เปนสวนที่มี
อิทธิพลอยางยิ่งตอคุณภาพของการวิจัย  ปจจัยเหลานี้ไดแก  (1) แบบแผนการแสวงหาความจริงที่มีมาแตโบราณ  
(2) ความใจกวางในการรับฟงคําติชมและการเปลี่ยนแปลง  (3) คานิยมตอการศึกษา  (4) ความตองการงานวิจัย     
(5) ผลตอบแทนที่ไมใช วัตถุในการทําวิจัย  เชน  ความกาวหนาทางวิชาการ   การยอมรับจากวงการวิจัย                       
(6) ความสัมพันธอันดีระหวาง  ระบบการศึกษากับระบบยอยอื่นๆ  ในสังคม และระหวางนักศึกษากับนักวิชาการ
สาขาอื่นๆ  (7) ความสัมพันธกับวงการศึกษา และวงการสังคมศาสตรในตางประเทศ และ (8) ความเต็มใจที่จะ
แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะหนวยราชการหรือหนวยปฏิบัติอื่นใดกับหนวยงานวิจัย 
 บุญรอด วุฒิศาสตรกุล (2535) พบวา องคประกอบของคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มี  5 ประการ เรียงตามลําดับความสําคัญ  ไดแก ดานการวิจัยและการสรางผลงานทางวิชาการของคณาจารย  
ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา คือ  การใหอาจารยเขารับการอบรม สัมมนา ฝกอบรม เพื่อกระตุนใหทําวิจัยในแตละป
การศึกษา   งบประมาณของสถาบันที่สนับสนุนการวิจัย   นโยบายของสถาบันมีสวนสงเสริมสนับสนุนใหอาจารย
ทําการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ  และปริมาณงานประจําที่ไดรับมอบหมายเอื้อตอการทําวิจัย หรือผลงาน
วิชาการอยางตอเนื่อง 
 อาทิตยา ดวงมณี (2540) ไดทําการศึกษา การพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศ
ทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ไดทําการคัดเลือกและจัดอันดับความเปน 
เลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาโดยผูเช่ียวชาญ ผลการวิจัย พบวา ตัวบงช้ีรวมสําหรับ          
ความเปน เลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษา ประกอบดวย  6  องคประกอบ 61 ตัวบงช้ี ไดแก 
องคประกอบ ดานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย ประกอบดวย 9 ตัวบงช้ี  

วรานันท เรืองประดิษฐ (2545) ไดดําเนินการพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศ
ทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ดานการวิจัย พบวา ตัวบงช้ีของ        
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องคประกอบคุณภาพผลงานวิจัยไดแก (1) จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรและงานสรางสรรคที่รับ               
การประเมิน โดยผูประเมินอิสระตอจํานวนอาจารย  (2) รอยละของนักวิจัยที่มีผลงานที่มีคุณภาพสูงและมีระบบ
การนําผลวิจัยไปใชประโยชนเพื่อพัฒนางานวิชาการระดับประเทศในรอบ 3 ป  (3) จํานวนงานวิจัยที่สราง         
องคความรูใหมเพ่ือพัฒนาการแกไขปญหาและบริการวิชาการแกสังคมมนรอบ 3 ป  (4) สัดสวนของจํานวน
อาจารยนิสิต/นักศึกษาตอปที่ไดรับการสนับสนุนใหไปเสนอผลงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย  

พนิดา ชัยวิทย (2546) ไดพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
นาฏศิลป  กรมศิลปากร  พบวา  ไดนําเสนอขอบขายตัวบงช้ีดานงานวิจัยซึ่งประกอบดวย  การเผยแพร ผลงานวิจัย  
ตอสาธารณชน  การจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารยดานการวิจัย  ผลงานงานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยเกี่ยวกับ           
ภูมิปญญาทองถิ่นของอาจารย 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
พบวา ไดกําหนดขอบขายภารกิจดานวิชาการในสวนของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว  ประกอบดวย  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละสาขาวิชา               
การประสานความรวมมือในการศึกษาวิเคราะหวิจัย  การเผยแพรผลงานการวิจัย 

พระมหาธีรเพชร มาตรพงษ (2547)  ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยสงฆในทศวรรษหนา พบวา  ดานการวิจัย  ควรมีการกําหนดทิศทางการวิจัยในเรื่องการประยุกต
หลักธรรมในการแกปญหาสังคม  การใหทุนอุดหนุนการวิจัย  การผลิตตําราเอกสารผลการวิจัย  การฝกอบรม
บุคลากรประจําใหมีความรูดานการวิจัยและการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ และกําหนดวัตถุประสงคเปนแหลง
บริหารแลกเปลี่ยนขอมูลดานวิชาการงานวิจัย    

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (2547) ใน
การตรวจประเมินรอบแรกซึ่งตองเสร็จสิ้นภายในป พ.ศ.2548 นั้น  ประกอบไปดวย 8 มาตรฐาน 28  ตัวบงช้ี  ไดแก 
มาตรฐานที่ 4  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค  ประกอบไปดวย ตัวบงช้ีที่สําคัญ ดังนี้  (1) จํานวนบทความวิจัยที่
พิมพเผยแพรและงานสรางสรรคตออาจารยประจําทุกระดับ  (2) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตออาจารย
ประจําทุกระดับ  (3) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบันตออาจารยประจําทุกระดับ  (4) จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตออาจารยประจําทุกระดับ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา องคประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 5 ตัวบงชี้  ประกอบดวย          
(1)  การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  (2) ระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  (3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  (4) รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา  (5) รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย) 
 สําหรับการพัฒนาการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตอีก 15 ปขางหนานั้น ตาม
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  พ.ศ.2550–2565  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550)  ที่มุงเนน
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เปาหมายการสรางงานวิจัย ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย  ดังนี้ งานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย  (1) การกําหนดทิศทางการวิจัยเพื่อใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัดไปสนับสนุนการวิจัย
ของแตละมหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนเลิศที่แตกตางกันได  (2) การกําหนดเปาหมายในการสรางองคความรูใหม
ของแตละสาขาวิชา  (3) มหาวิทยาลัยจัดใหมีการศึกษาวิจัยทั้งทางดานการวิจัยพ้ืนฐาน(basic research) และการวิจัย
ประยุกต(applied research) โดยรวมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  องคกรวิจัยอื่นๆ ทั้งภายในและตางประเทศ       
(4) ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลอง ตรงกับความตองการของประเทศ และทิศทางการพัฒนาวิชาการ
ในระดับชาติ  รวมถึงระดับนานาชาติ  และมีผลงานวิจัยที่รัฐสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   (5) ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเปนผลงานที่มีคุณภาพ  โดยการยอมรับของสังคมวิชาการระดับนานาชาติ  มีการตีพิมพและนําไปใช
อางอิงอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

ไชยา  ภาวะบุตร (2549)  ไดศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในดานที่ 6 ดานวิทยานิพนธ  มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารย โดยมีแนวปฏิบัติ คือ ปรับจํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เปดหลักสูตรที่
ทําสารนิพนธ  จัดประสบการณในการทําวิทยานิพนธแกนักศึกษา และสงเสริมใหบุคลากรภายนอกเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  
 จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของขางตน พบวา องคประกอบของการวิจัยน้ัน มี
ขอบขายที่ประกอบไปดวย   (1) ปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย  (2) ทุนวิจัย   (3) บุคลากรและศักยภาพทาง         
การวิจัย  (4) วิทยานิพนธ สารนิพนธและการวิจัยในกระบวนการเรียนการสอน  (5) การเผยแพรและนําเสนอ
ผลงานวิจัย  
 3.2.3 ดานนักศึกษา   
 นักศึกษาที่ผลการวิเคราะหไดจัดใหเปนองคประกอบสวนหนึ่งของการพัฒนาวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับคุณภาพดานวิชาการทั้งทางดานการบริหารการศึกษา  
การอุดมศึกษา   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา การจัดอันดับ
สถาบันการศึกษา และตัวบงช้ีคุณภาพหรือความเปนเลิศทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา ทั้งที่ระบุโดยชัดเจนเปน
องคประกอบหลักและที่ระบุถึงเปนบางสวน  องคประกอบของดานนักศึกษาที่ประมวลได มีดังนี้ 

บุญรอด วุฒิศาสตรกุล (2535) พบวา องคประกอบของคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มี  5 ประการ เรียงตามลําดับความสําคัญ  จัดไวลําดับที่ 4 คุณภาพของนักศึกษา ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา 
คือ  การจัดจํานวนนักศึกษาพอเหมาะกับลักษณะวิชาที่เรียน   การเอาใจใสตอการเรียนของนักศึกษา   ความสนใจ
ของนักศึกษาตอการทําหรือรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และการกวดขันดานกิริยามารยาท ความประพฤติของ
นักศึกษา   

กฤศวรรณ โอปนพันธุ (2537) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาดัชนีรวมช้ีคุณลักษณะ
นิสิตใหมระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการวิจัย พบวา ดัชนีรวมลักษณะของนิสิต ประกอบดวย  
(1) ลักษณะของนิสิตเนนกิจกรรม  (2) ลักษณะของนิสิตเนนกีฬา  (3) ลักษณะของนิสิตเนนศิลปะ  (4) ลักษณะของ
นิสิตเนนวิชาการ   (5) ลักษณะของนิสิตเนนสังคม  (6) ลักษณะของนิสิตที่ไมผูกพันกับสาขาวิชาอาชีพที่เรียน 



                                                                                                                                                                                71 

อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท (2537)   ศึกษาคุณลักษณะความเปนเลิศทางวิชาการที่ได
จากการวิจัย ประกอบดวย ดานคุณลักษณะของปจจัยเบื้องตน คือ คุณลักษณะของนักศึกษาใหม ดานคุณลักษณะ
ของกระบวนการ คือ กิจกรรมนักศึกษา   และดานคุณลักษณะของผลิตผล คือ สมรรถนะและเจตคติตอวิชาชีพของ
บัณฑิต  พัฒนาการดานบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของบัณฑิต 

อาทิตยา ดวงมณี (2540) ไดทําการศึกษา การพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศ
ทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ไดทําการคัดเลือกและจัดอันดับ             
ความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาโดยผูเช่ียวชาญ ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีรวมสําหรับ
ความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในองคประกอบที่  4  ดานคุณภาพนิสิต ประกอบดวย 
12  ตัวบงช้ี  

พนิดา ชัยวิทย (2546) ไดพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
นาฏศิลป  กรมศิลปากร พบวา ไดตัวบงช้ีดานนักศึกษา  ไดแก  (1) มีระบบการสรรหาคัดเลือกและติดตามผล     
การคัดเลือกนักศึกษา  (2) มีการประเมินผลและติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง  (3) มีคณะกรรมการ
ติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียน  (4) นักศึกษามีความรูในวิชาการทักษะวิชาชีพผานเกณฑการประเมินของสถาบัน      
(5) นักศึกษามีจรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ   (6) นักศึกษาเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและมี
สุนทรียภาพดานนาฏศิลป ดนตรี และกีฬา  (7) นักศึกษามีความสามารถในการแสวงหาความรูและการเรียนรู           
ดวยตนเอง 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (2547) ใน
การตรวจประเมินรอบแรกซึ่งตองเสร็จสิ้นภายในป พ.ศ.2548 นั้น  ประกอบไปดวย 8 มาตรฐาน  28  ตัวบงช้ี  
ไดแก มาตรฐานที่ 1  ดานคุณภาพบัณฑิต ประกอบดวยตัวบงช้ี ดังนี้  คือ  (1) รอยละของการไดงานภายใน 1 ป 
รวมท้ังการประกอบอาชีพอิสระ และรอยละของการเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษา  (2) ระดับความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต  (3) จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพที่มีผูประเมินอิสระ
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด  (4) จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

พิมพอร สดเอี่ยม (2547) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
ของสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัย คือ ปจจัยระดับนักศึกษา ไดแก  
(1) อายุของนักศึกษา   (2) ความรูพ้ืนฐานเดิมของนักศึกษา   (3) ความภูมิใจในตนเองของนักศึกษา   (4) แรงจูงใจ
ในการเรียนของนักศึกษา    (5) พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  (6) การใชเวลาในการเรียนของนักศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา ดานปจจัยระดับนักศึกษา ความรูพ้ืนฐานเดิมมีอิทธิพลทางตรงเปนบวกตอคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของนักศึกษาเปนรายคนมากที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรมการเรียน อายุ และความภาคภูมิใจในตนเอง 
 พระมหาธีรเพชร มาตรพงษ (2547)  ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยสงฆในทศวรรษหนา พบวา มีผลการศึกษาจัดเปน 4  ดาน โดยดานการศึกษา  พระภิกษุสามเณรตองมี
วุฒิการศึกษาตรงตามที่ ก.พ. กําหนดในการเขาศึกษาตอทุกระดับในมหาวิทยาลัยสงฆ    

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยในองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  มีจํานวน 
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2  ตัวบงชี้ ประกอบดวย  (1) มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  (2) มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 ไชยา  ภาวะบุตร (2549) ไดศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดเสนอผลวิจัยในดานที่ 4 ดานนักศึกษา พบวา มีจุดมุงหมายเพื่อ
สงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมและทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียน โดยมีแนวปฏิบัติ คือ เปดรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ    
 จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของขางตน พบวา องคประกอบของดานนักศึกษานั้น มี
ขอบขายที่ประกอบไปดวย  (1) คุณสมบัติและการรับเขาเปนนักศึกษา  (2) กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ          
อันพึงประสงคของนักศึกษา   (3) ทุน สวัสดิการ การแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา   (4) การไดงานทํา 
การศึกษาตอ รางวัลและเกียรติยศที่บัณฑิตหรือศิษยเกาไดรับ และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
 3.2.4 ดานคณาจารย   
    ดานคณาจารยที่ผลการวิเคราะหไดจัดใหเปนองคประกอบสวนหนึ่งของการพัฒนา
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา โดยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับคุณภาพดานวิชาการทั้งทางดานการบริหาร
การศึกษา  การอุดมศึกษา   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา การจัด
อนัดับสถาบันการศึกษา และตัวบงช้ีคุณภาพหรือความเปนเลิศทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา ทั้งที่ระบุโดยชัดเจน
เปนองคประกอบหลักและที่ระบุถึงเปนบางสวน  องคประกอบของดานคณาจารย ที่ประมวลได มีดังนี้  
 บุญรอด วุฒิศาสตรกุล (2535) พบวา องคประกอบของคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มี  5 ประการ เรียงตามลําดับความสําคัญ โดยในลําดับที่ 1 คุณภาพของอาจารยผูสอน ซึ่งมีเกณฑใน         
การพิจารณา คือ จํานวนอาจารยประจําคณะหรือภาควิชา ที่สามารถสอนวิชาเอกในชั้นปที่ 3-4  จํานวนอาจารย
ประจําคณะหรือภาควิชาที่มีคุณวุฒิตั้งแตระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาขึ้นไป  การพัฒนาอาจารยโดยการให
ทุนการศึกษาตอ สัมมนา ฝกอบรม ในแตละปการศึกษา   และจํานวนอาจารยประจําคณะหรือภาควิชาที่เขียน
บทความหรือแตงตําราและไดรับการตีพิมพในระยะ 2 ปที่ผานมา    

อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท (2537) ศึกษาคุณลักษณะความเปนเลิศทางวิชาการที่ได
จากการวิจัย ดานคุณลักษณะของปจจัยเบื้องตนดานอาจารย ไดแก  คุณลักษณะอาจารยประจํา การพัฒนาคณาจารย 
และผลผลิตดานวิชาการของสถาบัน 

อาทิตยา ดวงมณี (2540) ไดทําการศึกษา การพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศ
ทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ไดทําการคัดเลือกและจัดอันดับ             
ความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาโดยผูเช่ียวชาญ ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีรวมสําหรับ
ความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาทั้งหมดประกอบดวย 6 องคประกอบ 61 ตัวบงช้ี    
สวนใน องคประกอบที่ 1  ดานคุณภาพอาจารย ประกอบดวย 16 ตัวบงช้ี  

วรานันท เรืองประดิษฐ (2545) ไดดําเนินการพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศ
ทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวา ไดนําเสนอขอบขายตัวบงช้ีรวม
สําหรับความเปนเลิศทางวิชาการในสวนขององคประกอบภาระงานสอนของอาจารย ซึ่งประกอบดวย  (1) จํานวน
นิสิต/นักศึกษาโดยเฉลี่ยในความดูแลวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระของอาจารย  (2) จํานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยตอ       
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สัปดาหที่อาจารยจัดสรรใหนิสิต/นักศึกษาในความดูแลเขาพบและซักถามปญหา  (3) จํานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ย          
ตอสัปดาหของอาจารยที่สอน   (4) อัตราสวนระหวางจํานวนนิสิต/นักศึกษาตออาจารย 

พนิดา ชัยวิทย (2546) ไดพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
นาฏศิลป  กรมศิลปากร  พบวา ไดตัวบงช้ีดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้  (1) อาจารยมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สอน  (2) มีการปฐมนิเทศอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษาที่บรรจุใหม  (3) มี     
การประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา  (4) อาจารยใชวิธีการประเมินนักศึกษาอยางหลากหลาย และนํา
ผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (5) มีระบบการสรรหา คัดเลือกอาจารยและบุคลากรใน
สถานศึกษา  (6) อาจารยเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน 
 พระมหาธีรเพชร มาตรพงษ (2547)  ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยสงฆในทศวรรษหนา พบวา ไดผลการศึกษาจัดเปน  4  ดาน โดยในดานการศึกษาเสนอใหมีการพัฒนา
บุคลากรดานความรูและทักษะการสอน   

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (2547) ใน
การตรวจประเมินรอบแรกซึ่งตองเสร็จสิ้นภายในป พ.ศ.2548 นั้น ประกอบไปดวย 8  มาตรฐาน  28 ตัวบงช้ี   
ไดแก มาตรฐานที่ 3  ดานการสนับสนุนการเรียนรู  ประกอบดวย  (1) อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา  (2) รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรืออัตราสวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตออาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

 พิมพอร สดเอี่ยม (2547)  ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
ของสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัย โดยปจจัยระดับหองเรียน ไดแก  
(1) อายุของอาจารย  (2) วุฒิการศึกษาของอาจารย  (3) ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย  (4) ประสบการณการสอน
ของอาจารย  (5) บรรยากาศการเรียนการสอน  (6) แรงจูงใจในการทํางานของอาจารย  (7) ความผูกพันตอองคการ
ของอาจารย  (8) ความเปนนักวิชาการของอาจารย  (9) พฤติกรรมการสอนของอาจารย ผลการวิจัยดานปจจัย
หองเรียน พบวา ตําแหนงวิชาการที่มีอิทธิพลทางตรงเปนลบตอคาเฉลี่ยสะสมของนักศึกษารายหองเรียน  สวนวุฒิ
การศึกษาของอาจารยมีอิทธิพลทางตรงเปนลบและแรงจูงใจในการทํางานของอาจารยมีอิทธิพลทางตรงเปนบวก
ตอคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยรายหองเรียน อายุของอาจารยและบรรยากาศการเรียนการสอน
มีอิทธิพลทางออมเปนบวกผานแรงจูงใจในการทํางานของอาจารยไปยังคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของ
อาจารยรายหองเรียน 
 ไชยา  ภาวะบุตร (2549)  ไดศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยในดานที่ 3 ดานคณาจารย มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการใหสอดคลองกับแผนการเปดสอน มีแนวปฏิบัติ คือ เตรียมบุคลากรให
สอดคลองกับแผนการเปดสอนในอนาคต 5-10 ป  ใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
และสงเสริมใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการมากขึ้น   

จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของขางตน พบวา องคประกอบของดานคณาจารยนั้นมี
ขอบขายที่ประกอบไปดวย  (1) จํานวน คุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณของอาจารย  (2) ตําแหนงผลงานทาง
วิชาการ และรางวัลเกียรติยศช่ือเสียง   (3) ทักษะและเทคนิคการสอนของอาจารย   (4) คุณธรรมและจรรยาบรรณ 
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ในวิชาชีพ  (5) กลไกการพัฒนา สวัสดิการและสวัสดิภาพอาจารย 
 3.2.5 ดานการบริหารจัดการ   
   การบริหารจัดการที่ไดผลการวิเคราะห จัดเปนองคประกอบสวนหนึ่งของการพัฒนา 
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  โดยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับคุณภาพดานวิชาการทั้งทางดานการบริหาร
การศึกษา  การอุดมศึกษา  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา การจัด
อันดับสถาบันการศึกษา และตัวบงช้ีคุณภาพหรือความเปนเลิศทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา ทั้งที่ระบุโดยชัดเจน
เปนองคประกอบหลักและที่ระบุถึงเปนบางสวน  องคประกอบของการบริหารวิชาการที่ประมวลได มีดังนี้ 

 อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท (2537)  ศึกษาคุณลักษณะความเปนเลิศทางวิชาการที่ได
จากการวิจัย ดานคุณลักษณะของปจจัยเบื้องตน ดานการบริหาร ไดแก ปรัชญา เปาหมายของสถาบัน  คุณลักษณะ    
ผูบริหาร สภาพการเงินงบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุนวิชาการและการบริหาร   

อาทิตยา ดวงมณี (2540) ไดทําการศึกษา การพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศ
ทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีรวมสําหรับ     
ความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษา ทั้งหมดประกอบดวย 6 องคประกอบ 61 ตัวบงช้ี โดย
ในองคประกอบที่ 6  ดานภาวะผูนําทางวิชาการของหัวหนาภาควิชา ประกอบดวย 9 ตัวบงช้ี    

สมคะเน  ค้ําจุน (2543)  ไดศึกษาความเปนสากลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในดานการบริหารจัดการสถาบัน นําเสนอขอบขายที่เกี่ยวกับความสามารถของคณะผูบริหารสถาบัน  คุณภาพของ
การบริหารสถาบัน  การจัดองคกรและกฎระเบียบของสถาบัน  การพัฒนาอาจารย  การพัฒนาหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยใหเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติ(automated ribrary system)  ที่เช่ือมตอกันไดทั้งมหาวิทยาลัยใน
ประเทศและตางประเทศ  นโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน  การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
การโอนหนวยกิตของนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย  การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ความรวมมือ
ทางวิชาการในจัดระบบการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ   ความรวมมือและ
ชวยเหลือในดานการถายทอดเทคโนโลยี  ความรวมมือและชวยเหลือในดานวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน       
การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครือขายสารสนเทศรวมกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ   
  รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในตางประเทศ(สํานักงานปลัดทบวง 
มหาวิทยาลัย, 2545) ประมวลจากแนวคิดของ Murray Jr. Ross เมื่อป ค.ศ.1976 วามี 4 ภารกิจ ดังนี้  (1) การบริหาร 
งานทั่วไป  (2) การบริหารงานวิชาการ  (3) การบริหารงานบุคคล  (4) การบริหารเงินและทรัพยสิน  โดยในสวน
ของการบริหารงานวิชาการนั้น  ในมหาวิทยาลัยจะมีการจัดองคการทางวิชาการ คือ สภาวิชาการ  มีขอบเขตอํานาจ
หนาที่แตกตางกันไปในแตละมหาวิทยาลัย  โดยพอจะประมวลอํานาจหนาที่ได ดังนี้ คือ ทําหนาที่เปนผูแทน
คณาจารยในการเสนอแนะนโยบายดานวิชาการแกมหาวิทยาลัย  การกําหนดหลักสูตรกําหนดมาตรฐานการสอน  
การกําหนดเกณฑในการรับนักศึกษา  วิธีการคัดเลือก  การคงสภาพนักศึกษา และกําหนดเกณฑในการสําเร็จ
การศึกษา  การสงเสริมการวิจัย  การวางหลักเกณฑเพื่อเสรีภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และการศึกษาคนควาของมหาวิทยาลัย 
  พนิดา ชัยวิทย (2546)  ไดพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
นาฏศิลป  กรมศิลปากร  พบวา ไดนําเสนอขอบขายของตัวบงช้ีดานการบริหารและการจัดการ ประกอบดวย      
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การกําหนดโครงสรางการบริหารและกําหนดอัตราตําแหนงของบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงาน ระบบการจูงใจ
ที่เกื้อหนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  ระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการปฏิบัติงานของบุคลากร             
แนวปฏิบัติและมาตรการที่ชัดเจนในการพิจารณาความดีความชอบของผูปฏิบัติงาน  ผูบริหารมีความเปนผูนํา         
มีวิสัยทัศน มีมนุษยสัมพันธและเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานอยางเปนระบบ  ระบบการบริหารแบบมีสวนรวม  การจัดระบบสวัสดิการใหบุคลากร     
อยางเหมาะสม  การกระจายอํานาจในการบริหารงาน  แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธานและวัตถุประสงคของสถานศึกษา   แผนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากร   กิจกรรมนันทนาการภายใน
สถาบัน  การบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา  การบริการวิชาการแกสังคม         
การประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษา  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบานและ          
อนุรักษมรดกไทย  การเงินและงบประมาณ  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพทั้งภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  ไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
พบวา ไดกําหนดขอบขายการนิเทศการศึกษา   การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษา  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองคกรอื่นทั้งภายในประเทศและตางประเทศ   การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  
ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   

 พิมพอร สดเอี่ยม (2547) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
ของสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัย ซึ่งปจจัยที่เกี่ยวของ คือ ปจจัย
ระดับสาขาวิชา ไดแก  (1) อายุของผูบริหาร  (2) วุฒิการศึกษาของผูบริหาร  (3) ตําแหนงทางวิชาการของผูบริหาร   
(4) วัฒนธรรมองคการ  (5) ภาวะผูนําของผูบริหาร  (6) พฤติกรรมผูนําทางวิชาการผูบริหาร  (7) กระบวนการ
บริหารวิชาการของผูบริหาร  ผลการวิจัยพบวา ตําแหนงทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลเปนบวกตอคาเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษารายสาขาวิชา ขณะที่วุฒิการศึกษาของผูบริหารมีอิทธิพลทางตรงเปนลบ และภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพของผูบริหาร มีอิทธิพลทางตรงเปนบวกตอคาเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษา         
รายสาขาวิชา  สวนวัฒนธรรมองคการแบบกลไกการตลาด วุฒิการศึกษาและกระบวนการบริหารวิชาการของ
ผูบริหารมีอิทธิพลทางตรงเปนบวก  สวนพฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลทางตรงเปนลบตอ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามการรับรูของผูบริหาร ขณะที่ตําแหนงทางวิชาการ วัฒนธรรมองคการแบบ
กลไกการตลาด ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและพฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลทางออม         
ตอประสิทธิผลการบริหาร 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (2547) ใน
การตรวจประเมินรอบแรกซึ่งตองเสร็จสิ้นภายในป พ.ศ.2548 นั้น ประกอบไปดวย 8 มาตรฐาน 28 ตัวบงช้ี ไดแก 
มาตรฐานที่ 5  ดานการบริการวิชาการ  มาตรฐานที่ 6  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มาตรฐานที่ 7 ดาน        
การบริหารจัดการ  เงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมด  เงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอ
คาใชจายทั้งหมดหรือจํานวนบุคลากรในการบริหารจัดการ(non-academic)  ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
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คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  มาตรฐานที่ 8  ดานการประกันคุณภาพภายใน  มีระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  องคประกอบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางวิชาการ ไดแก 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง  องคประกอบที่ 7  การบริหารและ
การจัดการ มี 9 ตัวบงช้ี ประกอบดวย  (1) สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล  (2) ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  (3) มีการพัฒนา
สถาบันสูองคการเรียนรู  (4) มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  (5) ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและวิจัย    
(6) ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา           
(7) รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  (8) มี      
การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  (9) ระดับความสําเร็จของการถายทอด      
ตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคการสูระดับบุคคล  องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  องคประกอบที่ 9  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ไชยา  ภาวะบุตร (2549)  ไดศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดนําเสนอผลการวิจัยเปนขอเสนอเชิงนโยบายเปน 7 ดาน โดย
ดานที่ 1  ดานการบริหาร  มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงโครงสรางการบริหารของหนวยงานจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยมีแนวปฏิบัติ คือ เสนอจัดต้ังหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย แตงต้ังรองอธิการบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
และแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ   
  จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของขางตน พบวา องคประกอบของการบริหารจัดการ
นั้น มีขอบขายที่ประกอบไปดวย  (1) การกําหนดโครงสรางการบริหารวิชาการ  (2) การจัดการทางการเงินและ
งบประมาณ  (3) การบริหารทรัพยากรบุคคล  (4) การประกันคุณภาพ  (5) การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   
 3.2.6 ดานแหลงเรียนรู   
   แหลงเรียนรู ที่ผลการวิเคราะหไดจัดใหเปนองคประกอบสวนหนึ่งของการพัฒนา
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา โดยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับคุณภาพดานวิชาการทั้งทางดานการบริหาร
การศึกษา  การอุดมศึกษา  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา          
การจัดอันดับสถาบันการศึกษา และตัวบงช้ีคุณภาพหรือความเปนเลิศทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา ทั้งที่ระบุโดย
ชัดเจนเปนองคประกอบหลักและที่ระบุถึงเปนบางสวน  องคประกอบของแหลงเรียนรู ที่ประมวลไดมีดังนี้ 
  บุญรอด วุฒิศาสตรกุล (2535) พบวา องคประกอบของคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มี  5 ประการ เรียงตามลําดับความสําคัญ  โดยลําดับที่  3 หองสมุดหรือศูนยการคนควา  ซึ่งมีเกณฑใน    
การพิจารณา คือ  จํานวนหนังสือ วารสาร หนังสืออางอิง  และเอกสารอื่น ๆของสาขาวิชาเพียงพอและทันสมัย   
หองสมุดจัดบริการและเอื้อตอการคนควาวิจัยของอาจารย  มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อหนังสือ วารสาร 
สิ่งพิมพที่ทันสมัยเขาหองสมุด และอาจารยประจําคณะหรือภาควิชาสามารถใหหองสมุดซื้อหนังสือตาม          
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ความตองการของคณะหรือภาควิชา  สวน อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท (2537) ไดศึกษาคุณลักษณะความเปนเลิศ
ทางวิชาการ ผลที่ไดจากการวิจัย ไดกําหนดองคประกอบคุณลักษณะของแหลงฝกภาคปฏิบัติไวดวย   
  อาทิตยา ดวงมณี (2540) ไดทําการศึกษา การพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศ
ทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีรวมสําหรับ     
ความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษา ทั้งหมดประกอบดวย 6 องคประกอบ 61 ตัวบงช้ี  
โดยในองคประกอบที่ 3  ดานทรัพยากรสนับสนุนทางวิชาการ มี 8 ตัวบงช้ี   

 ไพฑูรย สินลารัตน (2543) ใหทัศนะไววา เมื่อแหลงการเรียนรูเปลี่ยน กระบวนทัศนก็
จําเปนตองเปลี่ยน ในอดีตแหลงความรูในระดับอุดมศึกษาของไทยเราพึ่งแตครูอาจารยอยางเดียวเพราะสื่อและ
สถาบันอื่นๆ ไมสามารถใหขอมูลและความรูในทางวิชาการดานตางๆ ไดอยางเพียงพอ แตในปจจุบันและอนาคต
แหลงความรูในสังคมจะเปลี่ยนไป และเพิ่มเติมเขามาใหมอยางมาก  ดังภาพตอไปนี้ (ภาพที่ 6) 

 
 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
            ครูแสวงหาความรูแลวนํามา                                                                       ผูเรียนจะตองแสวงหาความรู 
                 บรรยายแกผูเรียน                                                                                                        ดวยตนเอง 

ความรู 

ครู 

ผูเรียน 

ความรู ความรู ความรู 

ผูเรียน ผูเรียน ผูเรียน 

สภาพจริง หนังสือ สื่อ IT 

 
                  

ภาพที่ 6    แสดงแหลงความรูตามทัศนะของไพฑูรย สินลารัตน 
 
 จากภาพประกอบขางตนจะเห็นไดวา แหลงการเรียนรูจะเปลี่ยนไปจากตัวครูไปเปนสื่อ
ทางดานขอมูลขาวสาร(information technology) และสภาพจริงของสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจกลาวไดวาใน
อนาคตแหลงความรูจะอยูกับสื่อและสภาพจริงตางๆที่มากและหลากหลายยิ่งขึ้นเรื่อยๆ วิธีคิดเดิมที่ครูผูสอนผูกขาด
ความรูก็จะตองเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมในลักษณะที่ผูเรียนจะตองเรียนเองมากขึ้น ผูสอนเปนผูใหคําแนะนํามาก
ขึ้น  อีกทั้งในสังคมปจจุบันเปนสังคมโลกที่ไรพรมแดน เปนสังคมของขอมูลขาวสาร  ผูคนในสังคมคงจะ
หลีกเลี่ยงที่จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ไมได จึงจําเปนตองมีความสามารถในการปรับตัวใหทันและ
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ดํารงชีวิตอยู ในสังคมนี้ไดอยางรู เทาทัน  อยางมีความสุข  ทั้งตนเองและเอื้อประโยชนสุขตอผูอื่น  ซึ่ ง                    
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนนี้ครอบคลุมการศึกษาในทุกระดับ 

 พนิดา ชัยวิทย (2546)  ไดพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
นาฏศิลป  กรมศิลปากร  พบวา ไดตัวบงช้ีดานปจจัยเกื้อหนุนที่เกี่ยวกับแหลงเรียนรู ไดแก  มีหองเรียนและหอง
ปฏิบัติการอยางเพียงพอและเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐาน มีหองประชุม หองพยาบาล และหองแนะแนว              
หองสมุดมีเอกสารและวารสารที่ใชประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกรายวิชา  มีแหลง/ศูนยสนับสนุน   
การเรียนการสอนอยางเปนระบบ เชน หองสมุดหองคอมพิวเตอร เปนตน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลได
กําหนดขอบขายของการพัฒนาแหลงการเรียนรู พบวา  เกี่ยวกับการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ           
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน ทองถิ่น ในเขตพื้นที่บริการการศึกษาและนอกเขตพื้นที่
บริการการศึกษาที่อยูใกลเคียง  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู   
การจัดเผยแพรแหลงการเรียนรู   การจัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรู  การประสานความรวมมือสถาบันอื่น บุคคล  
ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นในการจัดตั้ง  สงเสริม  พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน   
สงเสริม  สนับสนุนใหอาจารยใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา  ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดย
ครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น   
  พระมหาธีรเพชร มาตรพงษ (2547)  ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยสงฆในทศวรรษหนา พบวา ไดผลการศึกษาจัดเปน 4 ดาน โดยในดานที่ 1 ดานการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงฆควรมีอาคารเรียน ศูนยการเรียนรูพอเพียงเปนระเบียบ สะอาด มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะแก
ภาวะของพระภิกษุ    

 วิมานพร  รูปใหญ (2547) ไดพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวา  องคประกอบและ
ตัวบงช้ีคุณภาพที่มีความเหมาะสมในการประกันคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบดวย 5  
องคประกอบ  66  ตัวบงช้ี  โดยองคประกอบที่ 1  ปณิธาน วิสัยทัศนและแผนดําเนินงาน  องคประกอบที่ 2  ปจจัย
เกื้อหนุน(ระบบและบริการหองสมุด)   องคประกอบที่  3  การบริหาร  องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  
และองคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ไชยา ภาวะบุตร (2549)  ไดศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยนําเสนอองคประกอบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ในดานหองสมุด  มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงหองสมุดบัณฑิตศึกษา โดยมีแนวปฏิบัติ คือ ปรับปรุง
คุณภาพของหองสมุด จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและมีฐานขอมูลวิทยานิพนธทั้งในและตางประเทศ 

 จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของขางตน พบวา องคประกอบของแหลงเรียนรู มี
ขอบขายประกอบดวย  (1) หองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยการคนควาที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย       
(2) การสํารวจ พัฒนาและจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  (3) การใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน  (4) แหลงฝกภาคปฏิบัติและฝกประสบการณ 
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 3.2.7 ดานหลักสูตร   
   หลักสูตร ที่ผลการวิเคราะหไดจัดใหเปนองคประกอบสวนหน่ึงของการพัฒนาวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับคุณภาพดานวิชาการทั้งทางดานการบริหารการศึกษา  
การอุดมศึกษา   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา การจัดอันดับ
สถาบันการศึกษา และตัวบงช้ีคุณภาพหรือความเปนเลิศทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา ทั้งที่ระบุโดยชัดเจนเปน
องคประกอบหลักและที่ระบุถึงเปนบางสวน  องคประกอบดานหลักสูตรที่ประมวลไดมีดังนี้ 
  บุญรอด  วุ ฒิศาสตรกุ ล (2535)  ศึกษาพบว า  องคประกอบของคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี 5 ประการ เรียงตามลําดับความสําคัญ  โดยองคประกอบที่ 2  คือ หลักสูตรที่ใชใน     
การเรียนการสอน  ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา คือ เนื้อหาของหลักสูตรมีความลึกซึ้งทางวิชาการ  หลักสูตร
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประสบการณวิชาชีพอยางเพียงพอ  และมี  
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง   
  อาทิตยา  ดวงมณี (2540) ไดทําการศึกษา การพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศ
ทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีรวมสําหรับ     
ความเปน เลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษา ทั้งหมดประกอบดวย 6 องคประกอบ 61 ตัวบงช้ี  
โดยในองคประกอบที่ 5 ดานหลักสูตรประกอบ ดวย 7 ตัวบงช้ี    

 วรานันท เรืองประดิษฐ (2545)  การพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศทาง
วิชาการ สาขาศึกษาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวา ไดนําเสนอขอบขายตัวบงช้ีของ     
องคประกอบคุณภาพดานหลักสูตร เกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชามีความเหมาะสมกับระดับการศึกษา เปาหมาย
ของหลักสูตร  เนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร  วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ  การวัดและประเมินผล โดยตัวบงช้ี
คุณภาพหลักสูตร ประกอบดวย  (1) การวัดและประเมินผลเปนไปตามเกณฑ  (2) คณะกําหนดเกณฑการพิจารณา
หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ  (3) การสอบวิทยานิพนธเปนไปอยางเปดเผย  (4) เปาหมายของ
หลักสูตรครอบคลุมทั้งทักษะในเชิงคิดวิเคราะห งานวิจัย และคุณลักษณะเฉพาะในแตละสาขาวิชา  (5) หลักสูตร
และรายวิชาที่จัดทําขึ้นมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาในระดับมาก  (6) เนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรทันตอ
เหตุการณปจจุบันของชาติและของโลก  

 พนิดา ชัยวิทย (2546) ไดพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
นาฏศิลป  กรมศิลปากร  พบวา ไดตัวบงช้ี  ดานหลักสูตร ไดแก  (1) หลักสูตรสอดคลองกับปรัชญาและเกณฑ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา  (2) หลักสูตรมีความยืดหยุนหลากหลายตอบสนองตอความตองการของผูเรียนชุมชน
และสังคม  (3) มีเอกสารหลักสูตร คูมือการใชและเอกสารประกอบหลักสูตรอยางครบถวน  (4) หลักสูตรปลูกฝ
งใหผูเรียนเกิดสุนทรียภาพ จินตนาการ ตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดนตรีและกีฬา 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลพบวา 
ไดกําหนดขอบขายการพัฒนาหลักสูตร ไวประกอบดวย การศึกษาวิเคราะหหลักสูตรของแตละหลักสูตรสาขาวิชา
ของสถาบัน   ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคม ชุมชนและทองถิ่น  การจัดทํา
โครงสรางหลักสูตรและกลุมสาขาวิชาตางๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  เปาหมายและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค   การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ  การใชหลักสูตร 
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ใหเหมาะสม  นิเทศการใชหลักสูตร   ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
ความเหมาะสม    
  พระมหาธีรเพชร มาตรพงษ (2547)  ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยสงฆในทศวรรษหนา พบวา ไดผลการศึกษาจัดเปน 4  ดาน โดยในดานที่ 1 ดานการศึกษา ไดเสนอให
มีการเปดสาขาวิชาและหลักสูตรเพิ่มเติม  และไชยา  ภาวะบุตร (2549)  ไดศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในดานหลักสูตรมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมได โดยมีแนวปฏิบัติ คือ เปดทั้งแผน ก 
และแผน ข และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหม และปรับปรุงหลักสูตรเปน
ของมหาวิทยาลัย   

 ผลจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของขางตน พบวา องคประกอบของหลักสูตร มี
ขอบขายประกอบดวย  (1) การศึกษาวิเคราะหปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  (2) เอกสารหลักสูตร คูมือการใชและ
เอกสารประกอบหลักสูตร  (3) การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน  (4) การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการใชหลักสูตร   
 3.2.8 ดานสื่อและนวัตกรรม  
   สื่อและนวัตกรรมที่ผลการวิเคราะหไดจัดใหเปนองคประกอบสวนหน่ึงของการพัฒนา
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา โดยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับคุณภาพดานวิชาการทั้งทางดานการบริหาร
การศึกษา  การอุดมศึกษา  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา  การจัด
อันดับสถาบันการศึกษา และตัวบงช้ีคุณภาพหรือความเปนเลิศทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา ทั้งที่ระบุโดยชัดเจน
เปนองคประกอบหลักและที่ระบุถึงเปนบางสวน  องคประกอบดานสื่อ นวัตกรรมที่ประมวลไดมีดังนี้ 

 อาทิตยา ดวงมณี (2540) ไดทําการศึกษา การพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศ
ทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีรวมสําหรับ     
ความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษา ประกอบดวย 6 องคประกอบ 61 ตัวบงช้ี กําหนดให
องคประกอบที่ 3 ดานทรัพยากรสนับสนุนทางวิชาการ มี 8 ตัวบงช้ี เปนองคประกอบของการศึกษา  

 วรานันท เรืองประดิษฐ (2545) ไดดําเนินการพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศ
ทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวา ตัวบงช้ีขององคประกอบ
ทรัพยากรการเรียนรู ไดแก  (1) จํานวนฐานขอมูลที่ทันสมัยเอื้อตอการเรียนการสอนในสาขาศึกษาศาสตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา   (2) ผลการประเมินระบบการจัดการและการใหบริการหองสมุดคณะ  (3) ผลการประเมินระบบ    
การจัดการและการใหบริการโสตทัศนูปกรณ  (4) ผลการประเมินระบบการจัดการ  และการใหบริการ                
หองคอมพิวเตอร 

 พนิดา ชัยวิทย (2546) ไดพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
นาฏศิลป  กรมศิลปากร  พบวา มีตัวบงช้ีดานปจจัยเกื้อหนุนที่เกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม ไดแก  (1) มีอุปกรณและสื่อ
การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาแตละรายวิชาตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  (2) หองสมุดมีเอกสารและวารสาร
ที่ใชประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกรายวิชา 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลพบวา 
ไดกําหนดขอบขายดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ประกอบดวย  ศึกษา  วิเคราะห  
ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ  การสงเสริมให
ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน  การจัดหาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนางานดานวิชาการ  การประสานความรวมมือ จัดหา  พัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
การประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคลองกับ พระมหาธีรเพชร    
มาตรพงษ (2547)  ที่ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆในทศวรรษหนา พบวา ผล
การศึกษาจัดเปน  4 ดาน โดยในดานการศึกษา เสนอใหมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะแกภาวะของพระภิกษุ เปน
องคประกอบยอย  และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (2547) กําหนด
มาตรฐานในการตรวจประเมินรอบแรกซึ่งตองเสร็จสิ้นภายในป พ.ศ.2548 นั้น ประกอบไปดวย 8  มาตรฐาน 28 
ตัวบงช้ี  ที่เกี่ยวกับดานสื่อ นวัตกรรม คือ มาตรฐานที่ 3 ดานการสนับสนุนการเรียนรู ตัวบงช้ีที่ 4 จํานวน
คอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา และตัวบงช้ีที่ 5 คาใชจายทั้งหมดที่ใช
ในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

 จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของขางตน พบวา องคประกอบดานสื่อและนวัตกรรม 
มีขอบขายที่ประกอบดวย  (1) หองสมุดและการใหบริการ  (2) การผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน   (3) ระบบฐานขอมูลและการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย                      
(4) งบประมาณและคาใชจายในระบบหองสมุดและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

4. ตอนที่ 4 บริบทท่ัวไปในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ     
 ในการนําเสนอสภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   ซึ่งเปนกรณีศึกษาที่เปนเปาหมายของการวิจัย  
มุงหมายใหผูศึกษาทราบถึงสภาพและบริบททั่วไป  เพื่อเปนพื้นฐานการคิดควบคูไปกับการวิจัยนโยบายใน        
การพัฒนาวิชาการ  ดังรายละเอียดที่นําเสนอ  ตอไปนี้ 
 4.1 ท่ีต้ังและประวัติความเปนมา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ต้ังอยูเลขที่  167  ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  เปนจังหวัด
ที่อยูทางดานทิศตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งไดแสดงที่ต้ัง ดังตอไปนี้  (ภาพที่ 7) 
                                                                               N 

                                        
 

ภาพที่ 7    แสดงจังหวัดชัยภูมิ ที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ต้ังอยูบนที่ดินสาธารณประโยชน  บนโคกเขาสระหงส ซึ่งองคการ
บริหารสวนตําบลนาฝาย  หมูบานนาฝายและหมูบานหวยชัน  ตําบลนาฝาย  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  มอบให
เปนที่ต้ังมหาวิทยาลัย จํานวน 1,482 ไรเศษ อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12.5  กิโลเมตร 
ดานหนาติดกับถนนหลวงสาย ชัยภูมิ-ตาดโตน ดานขางติดกับถนน รพช. สายหวยชัน-หวยตอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไดเริ่มดําเนินการกอต้ัง เมื่อป พ.ศ. 2537 และไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540   ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ พลเอกชวลิต   ยงใจยุทธ เปน
นายกรัฐมนตรี  โดยจัดสรรงบประมาณแผนดินมาใหดําเนินการในป พ.ศ. 2540 จํานวน  30 ลานบาท  แตเพราะ
ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  ไดปรับลดเหลือเพียง 15 ลานบาท  สําหรับกอสรางสิ่งจําเปนพื้นฐานบางประการ  ซึ่งใน
ระยะแรก ไดไปอาศัยวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิเปนสํานักงานโครงการชั่วคราว  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2540 
จนสํานักงานโครงการชั่วคราวกอสรางเสร็จแลวจึงไดยายออกจากวิทยาลัยพลศึกษาไปอยู  ณ ที่ต้ังของมหาวิทยาลัย
ในปจจุบันบนเขาสระหงส ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่  12  สิงหาคม  2541  เนื่องจากปญหา
เศรษฐกิจยังไมดีขึ้นรัฐบาลใหชะลอโครงการไวกอนและไดจัดสรรเงินมาใหรักษาสภาพโครงการในป  พ.ศ. 2541 
จํานวน 3 ลานบาท  และในป พ.ศ. 2542  จํานวน  2.4  ลานบาท  และงบพิเศษจากเงินเหลือจายสําหรับกอสราง
อาคารเพื่อรับนักศึกษาภายใตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จํานวน  10  ลานบาท  แตในป  
2543  ก็ยังไดรับงบประมาณ  2.4  ลานบาท  เทาเดิมอยู  ในป  พ.ศ. 2544  ไดรับเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น คือ           
คากอสรางอาคารเรียนรวม 6 ช้ัน จํานวน 1 หลัง ราคา 80 ลานบาท แตปรับลดเหลือ 72 ลานบาท(งบผูกพัน 3 ป) 
และในป พ.ศ. 2544 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเปน “สถาบันราชภัฏชัยภูมิ”  ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 12 
กรกฎาคม  2544  จึงถือวาวันดังกลาวคือ วันคลายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย และไดจัดใหมีพิธีทําบุญตักบาตร
ในวันคลายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยทุกป  และตั้งแตปงบประมาณ  2546  เปนตนมา  ไดจัดตั้งงบประมาณใน
การกอสรางอาคารสถานที่และพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเรื่อยมา  เชน  ปงบประมาณ 2546  ไดรับการจัดสรร
งบประมาณสําหรับกอสรางอาคารบรรณราชนครินทร สูง 5 ช้ัน จํานวน 1 หลัง  เปนเงิน  60  ลานบาท  
ปงบประมาณ 2547  ไดรับการจัดสรรเงิน  สําหรับกอสรางอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร สูง  4  ช้ัน  จํานวน 1 
หลัง เปนเงิน 40 ลานบาท และปงบประมาณ 2548 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 73 ลานบาท เปนตน 
             เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  อันมีผลใหสถาบันราชภัฏชัยภูมิไดรับการยกฐานะ
เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมีสภาพเปนนิติบุคคลโดยสมบูรณ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบบริหารและ           
การจัดการที่เปนอิสระของตนเองมีความคลองตัวและมีเสรีภาพทางวิชาการ     
  

 
 

ภาพที่ 8   แสดงตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย 
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 ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย  เปนตราพระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ 9  แหงราชวงศจักรี
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   พระราชทานอนุญาตใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2538   มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจะใสอักษรช่ือมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวรอบ
นอกและระบายสีในพระราชลัญจกร 5 สี แตละสีแทนความหมายดังตอไปนี้ คือ สีน้ําเงิน แทนคา สถาบัน
พระมหากษัตริยเปนผูทรงใหกําเนิดและพระราชทานนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ”  สีเขียว  แทนคา  แหลงที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยฯ ในแหลงธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่สวยงาม  สีทอง แทนคา   ความเจริญรุงเรืองทางปญญา  สีสม 
แทนคา  ความเจริญรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น  สีขาว  แทนคา  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ
แหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ สวนสีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คือ สีเหลือง หมายถึง ความสุกสวาง
กวางไกล ความสดใสราเริง ความมีคุณธรรมและความเปนผูนํา และสีฟาออน  หมายถึง ความสดชื่นสบายใจ     
ความสดใสเบิกบาน และความเอื้ออาทรตอผูอื่น   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีปรัชญา วา “ความรูคูความดี  คือ ศักดิ์ศรีและความสงางามของ
บัณฑิต”  วิสัยทัศน  วา  “มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เปนมหาวิทยาลัยนาศึกษา นาดู นาอยู มุงสูมาตรฐานสากล”   มี
พันธกิจสําคัญ 8 ดาน  ไดแก  (1) การผลิตบัณฑิต  (2) การวิจัย  (3) การใหบริการทางวิชาการแกสังคม                    
(4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (5) การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  (6) การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของวิชาชีพครู  (7) การดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ  (8) การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและผล        
การดําเนินงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) 
 4.2 การจัดการศึกษา 
 ในการจัดการศึกษาปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยราภัฏชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา  โดยในระดับปริญญาตรี  ที่เปดสอน ไดแก  ในสาขาวิชาครุศาสตร เปดสอน  (1) โปรแกรมวิชา 
การศึกษาปฐมวัย  (2) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  (3) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  (4) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป  (5) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร เปดสอน  (1) โปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร  (2) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  (3) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  (4) โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (5) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (6) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส  
สาขาวิชาศิลปศาสตร เปดสอน  (1) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  (2) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน                 
(3) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจเปดสอน  (1) โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  (2) โปรแกรม 
วิชาการบริหารธุรกิจ แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย  (3) โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงคอมพิวเตอรธุรกิจ  
(4) โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการตลาด (5) โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการบัญชี                    
(6) โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงเศรษฐศาสตรธุรกิจ  ในสาขาวิชานิติศาสตร  เปดสอนโปรแกรมวิชา
นิติศาสตร และสาขาพยาบาลศาสตร เปดสอน โปรแกมวิชาพยาบาลศาสตร   สวนในระดับบัณฑิตศึกษา เปดสอน  
(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา  (3) ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (4) ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (5) ครุศาสตร   
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (6) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒา      
(7) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและประเมินโครงการ  (8) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป และ  (9) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น   
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 4.3 คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
  สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามประเภทและเพศ(ขอมูล  ณ  สิงหาคม 2550)  
ประกอบดวย  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงอาจารย จํานวน 28 คน  ขาราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษาตําแหนงสนับสนุน จํานวน 1 คน  ลูกจางประจํา  จํานวน  1 คน พนักงานราชการ จํานวน 19 คน  
บุคลากรสัญญาจาง จํานวน 100 คน  และลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จํานวน 74 คน  รวมทั้งสิ้น 203 คน 
 4.4 อาคารสถานที่และแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย 
  อาคารเรียนหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนรวมที่
สรางเสร็จระหวางปงบประมาณ 2548-2549  จํานวน  3 หลัง มีความเพียงพอในการจัดการศึกษารองรับจํานวน
นักศึกษาในภาคปกติได  แตไมเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาในภาคพิเศษที่เรียนวันเสาร และวันอาทิตย  สภาพ
อาคารเรียนดังภาพตอไปนี้ (ภาพที่ 9) 
 

 
 

ภาพที่  9    อาคารเรียนหลักทั้ง 3 หลัง   
 
  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยังมีสนามและอาคารประกอบอื่น ๆที่จําเปนตอการจัด
การศึกษาใหตอบสนองความตองการของทองถิ่น  เชน  สนามฟุตบอลพรอมสนามกรีฑาทั้งลูและลานสนามกีฬา
อเนกประสงค  สนามแบตมินตันมาตรฐาน  สนามกอลฟ(9 หลุม)   อาคารศูนยวิจัยสิ่งทอ  อาคารวัฒนธรรม  อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซรามิกส  โรงอาหาร  หอพักชาย หอพักหญิง  เปนตน 
 4.5 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2548-2551 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาของสถาบันในป พ.ศ.
2548-2551  โดยประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา และเปนเข็มทิศการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให
สามารถขับเคลื่อนไปสูจุดหมายปลายทางที่กําหนดเปนวิสัยทัศนไวรวมกัน และมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่จะนําสู
วิสัยทัศนของสถาบัน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและวิสัยทัศนที่
กําหนดไว  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงไดกําหนดยุทธศาสตรสําหรับดําเนินงานระหวางป พ.ศ.2548-2551 ไว            
8 ประเด็นพรอมทั้งไดกําหนดแนวทางพัฒนาของแตยุทธศาสตรไวเปนแนวทางพัฒนาทั้งนี้ประเด็นยุทธศาสตรที่
ได ถูกกําหนดขึ้นภายใตกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สมศ. และ ก.พ.ร. ซึ่งมุงเนนการพัฒนาและ
ประเมินผลใน 4 มิติ คือ ประสิทธิผล(effectiveness)  ประสิทธิภาพ(efficiency)  คุณภาพ(quality)  และการพัฒนา
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องคกร(learning and growth)   นอกจากนี้ยังไดยึดถือหลักการบริหารจัดการองคกรทั่วทั้งระบบ(total quality 
management : TQM)   เปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยดวย  

การนํายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ จะกระทําโดยผานกระบวนการทําคํารับรอง              
การปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดี กับ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง คณบดี และประธานโปรแกรมวิชา 
โดยหน ว ย ง านต า งๆ  ดั งกล า ว  จะตอ งกําหนดยุทธศ าสตร  และตั ว ชี้ วั ด ก า รปฏิบั ติ ร าชก าร ใหมี     
ความสอดคลองกับ  (1) ยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย  (2) ตัวช้ีวัดของ กพร.และ สมศ.  (3) ตัวช้ีวัด 
ของ สกอ. และกระทรวงศึกษาธิการ ตามประเด็นของยุทธศาสตร ดังนี้  (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2548ก) 
    4.5.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :   การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐาน  มีเปาประสงค : 
พัฒนาบัณฑิตให มีความรูคูคุณธรรมและมีทักษะความชํานาญในสาขาวิชาเอกเพื่อใหบัณฑิตมีความเปนเลิศใน
วิชาชีพและมีศักยภาพในการแขงขัน 

 4.5.2  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :   การสรางองคความรูใหม นวัตกรรมและเทคโนโลยีบน
พ้ืนฐานของการวิจัย  มีเปาประสงค :  พัฒนางานวิจัยใหเปนเครื่องมือและกลไกในการสรางองคความรูใหม 
สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
   4.5.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :  การพัฒนาคุณภาพของงานบริการทางวิชาการแกสังคม มี
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีภาพลักษณที่ดีในดานการชวยเหลือและพัฒนาทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง
ในดานเศรษฐกิจและสังคม 

 4.5.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  การ เสริมสร างความเขมแข็ งของทุนทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  มีเปาประสงค : พัฒนาทุนทางศิลปวัฒนธรรมใหเกิดเปนพลังของสังคม รวมทั้งสรางองคความรูใหม 
และนวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพรภูมิปญญาไทยใหกาวไปสูสากล 

 4.5.5  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :   การปรับปรุงพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  มีเปาประสงค : 
พัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือชวยใหเกิดการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพการผลิต(productivity)  และการสราง
มูลคาเพิ่ม(value added) ใหแกผลิตภัณฑและบริการของชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ (บัณฑิต) และบริการของ
มหาวิทยาลัย   

 4.5.6 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 :   การเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  มีเปาประสงค : 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูที่มีความรู(knowledge)  มีทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ(skill) 
และมีความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูง(capacity) 
  4.5.7 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :   การดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ   มีเปาประสงค : 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยโครงการตามแนวพระราชดําริ 

 4.5.8 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 :   การบริหารจัดการคุณภาพขององคกรทั่วทั้งระบบ(TQM)  มี
เปาประสงค :  พัฒนาระบบงานของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล บนพื้นฐานของ
ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใหองคกรสามารถกาวไปขางหนาไดอยางตอเนื่อง    
 4.6 การบริหารจัดการ 
        ดานการบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีการบริหารงานแบบองคคณะบุคคล 
ประกอบดวย  3  สภากับอีก 1 คณะกรรมการ ไดแก สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ 
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และคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน  สวนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเปนฝายบริหาร
ภายใตการกํากับ ติดตามของสภามหาวิทยาลัย  โดยสภามหาวิทยาลัยเปนองคคณะบริหารสูงสุด  องคคณะบุคคลใน
แตละคณะมีหนาที่ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ราชกิจจานุเบกษา, 2547) 
ดังนี้ คือ ในมาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ
โดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้  (1) กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู   การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากร ธรรมชาติ  (2) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับ
สวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่องๆก็ได  (3) กํากับมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา       
การเปดสอนของมหาวิทยาลัย  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  (4) อนุมัติใหปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  (5) พิจารณาการจัดตั้ง    
การรวมและยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนยสวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการ หรือหนวยงานของสวนราชการ
ดังกลาว  (6) อนุมัติการรับสถาบันศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 
(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด   
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย   กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ  (9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  
คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ       
ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ  (10) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและ
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  (11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  (12) ออก
ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได และผลประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ  (13) พิจารณาดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย  (14) แตงต้ังคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให
ปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  (15) พิจารณาและใหความเห็นชอบ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดี
หรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได  (16) สงเสริม 
สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจรวมกันกับ
สถาบันอื่น  (17) ปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ     
 สําหรับสภาวิชาการ มีหนาที่ตามมาตรา 22 ดังนี้  คือ  (1) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนด
นโยบายวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
และภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย  (2) พิจารณาเสนอดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน
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และการประกันคุณภาพการศึกษา  (3) พิจารณาเสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาและประกาศนียบัตร  (4) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ 
สถาบัน  สํานัก  ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอแบง
สวนราชการหรือสวนงานในหนวยงานดังกลาว  (5) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการช้ันสูงหรือสถาบันวิจัย
อื่น เขาสมทบในมหาวิทยาลัย  (6) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย                  
รองศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารย  (7) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย
พิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ  (8) แสวงหา
วิธีการที่จะทําใหการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การปรับปรุงการถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การพัฒนาทองถิ่น การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิ่งขึ้น  (9) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน   การระดมสรรพกําลัง
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น  การทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ  ประสานการใชบุคลากร 
ทรัพยากร และความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  (10) พิจารณาให
ความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย  (11) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย  (12) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย  (13) แตงตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ    
 สําหรับสภาคณาจารยและขาราชการ  มีหนาที่ตามมาตรา 24 ดังนี้  คือ  (1) ใหคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัยตออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย               
(2) แสวงหาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการ ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  (3) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือ     
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  (4) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
นําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย 
 การปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ และ           
การดําเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการดําเนินการทางวินัย 
 คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน มีหนาที่ตามมาตรา 26  ดังนี้  คือ  (1) สงเสริม สนับสนุน 
ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  (2) เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  (3) สงเสริมใหมี
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเปนการสนับสนุนความเสมอ
ภาคในโอกาสทางการศึกษา  (4) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ประชาชน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนคณะทํางานภายใตการบริหารงานของอธิการบดี 
ประกอบดวย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเปนประธาน รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี  คณบดี  ที่เปนกรรมการโดยตําแหนง โดยการบริหารงานเปนไปตามอํานาจในมาตรา 31  ซึ่ง
กําหนดใหอธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ คือ  (1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ  
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ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค 
ของมหาวิทยาลัย  (2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย ใหเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  (3) จัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย  (4) รักษาระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย   
(5) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป  (6) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆของมหาวิทยาลัยตอ
สภามหาวิทยาลัย  (7) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการ
สํานัก รองผูอํานวยการศูนย รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ และอาจารยพิเศษ  (8) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ  สภาคณาจารยและ
ขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา  (9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยังมีคณะกรรมการบริหารงานทางดานวิชาการ 2 คณะ คือ 
คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนคณะทํางานทางดานวิชาการในระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาตามลําดับ  ภายใตการบริหารงานของอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมาย ประกอบดวย อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน มีคณบดี ผูอํานวยการ
วิทยาลัย ประธานโปรแกรมวิชาหรือประธานหลักสูตรสาขาวิชาเปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีหรือ ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
เปนกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ในการเสนอแผนการพัฒนา แผนงบประมาณ ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ การกํากับ ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการใน การจัดการศึกษา การอนุมัติผล
การศึกษา ตารางเรียนตารางสอน  อาจารยผูสอน และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย  
 สวนการบริหารวิชาการในระดับคณะก็อยูในรูปของคณะกรรมการ ไดแก  คณะกรรมการบริหาร
คณะและในแตละสาขาวิชาก็จะมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชา ซึ่งประกอบดวยอาจารยประจํา
สาขานั้นๆไมนอยกวา 5 คน เปนคณะกรรมการ มีหนาที่ในการจัดหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน  จัด
อาจารยผูสอน  การประกันคุณภาพหลักสูตร  การรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร  การดูแลชวยเหลือและเปนที่
ปรึกษานักศึกษา เปนตน  
 4.7 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไดรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกใน  
รอบแรก เมื่อป พ.ศ.2548  และจากผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ีของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548)  ไดช้ีจุดที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับงานดาน
วิชาการและปจจัยสนับสนุนทางวิชาการ ไดแก การใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดทํา
ฐานขอมูลนักศึกษาอยางเปนระบบ  การติดตามผลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในดานคาตอบแทน และความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต  การสนับสนุนสงเสริมการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและวิทยานิพนธนักศึกษา  การสงเสริมให
คณาจารยมีความเขาใจในเรื่องผูเรียนเปนศูนยกลางใหมากขึ้น  สงเสริมศักยภาพอาจารยดานการวิจัยและผลิตผล
งานวิจัยใหมากขึ้น  การบูรณาการดานเนื้อหา  หลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ และ        
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเขาดวยกันเปนภาพองครวมมากขึ้น  กิจกรรมนักศึกษา และกระบวนการเรียนรูที่เนน      
การปฏิบัติจริงใหมากขึ้น  การทบทวนจํานวนคณะกรรมการประจําหลักสูตร ผูสอน และที่ปรึกษาวิทยานิพนธให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา  เพื่อผลิตสิ่งที่มีคุณคาแกสังคม  หนังสือหองสมุดในสวนที่ เปน            
แหลงคนความีไมเพียงพอ  คอมพิวเตอรชวยสืบคนยังไมสะดวกในดานการบริหารจัดการ  ควรมีแผนงานที่ชัดเจน
ในการพัฒนาแหลงเรียนรู  การกระตุนใหนักศึกษามีนิสัยรักการอาน การแสวงหาแหลงทุนเพื่อการทําวิจัยเพื่อสราง
องคความรู และวิจัยสถาบันเพื่อประโยชตอการพัฒนาการเรียนการสอนและทองถิ่นมากขึ้น ไมมีขอมูลอาจารยที่
เปนกรรมการวิชาการ /วิชาชีพภายนอกสถาบันไว   ภาระงานของอาจารยสูงเปนอุปสรรคของการขยาย                
การใหบริการวิชาการ  การวางแผน และกําหนดมาตรการบูรณาการการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานมากขึ้น 
สรางความเชื่อมั่นดานวิชาการของคณาจารยแกชุมชน จังหวัด  สงเสริมความเขาใจมิติวัฒนธรรมดวยการบูรณาการ
เขากับการดําเนินงานทั้งการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่น  การบูรณาการดาน        
การประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งความตอเนื่องของผูรับผิดชอบและความรู      
ความเขาใจ  และขาดการจัดเก็บเอกสารหลักฐานและขอมูลเพื่อรองรับการประเมิน  
  จากที่กลาวมานับเปนจุดที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในการปรับปรุง และพัฒนาโดยเรงดวน เพื่อ
มุงไปสูการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกได
สะทอนผลถึงความจําเปนและเรงดวนในการพัฒนาในหลายตัวช้ีวัดทั้งดานปจจัยสนับสนุน ดานบริหารจัดการและ
ผลิตผล  การพัฒนาองคประกอบทั้งหลายเหลานี้จะนํามาซึ่งการพัฒนาวิชาการของสถาบัน 
 4.8 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร. 2549) 
   ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 (ก.พ.ร., 2549)  เมื่อวันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2550  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคการมหาชน)   ไดผลคะแนนจากการประเมินในภาพรวมทั้ง 4 มิติ คาคะแนนที่ได 3.3332   โดยมีผล
ในแตละมิติ ดังนี้  

 4.8.1 มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  ผลการประเมิน  3.4261  
ในมิตินี้ มีผลการประเมินในรายตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

   4.8.1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  ไดผลการดําเนินงาน  4.7472  
 4.8.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระดับความสําเร็จ  ไดผลการดําเนินงาน  4.3280  
 4.8.1.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาผลการดําเนินงาน ไดผลการประเมิน  2.7666 
      (1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดผล     
การประเมิน 1.00 

        (2) จํานวนนักศึกษาเขาใหมสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดผล      
การประเมิน  1.00 
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   (3) จํานวนนักศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่คงอยู ไดผล      
การประเมิน  1.00 
  (4) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาสายสังคมศาสตร ไดผลการรประเมิน  1.00 
  (5) จํานวนนักศึกษา เข า ใหม สายสังคมศาสตร ร อยละ  ไดผล                  
การประเมิน  1.00 
         (6) จํานวนนักศึกษาสายสังคมศาสตรที่คงอยูรอยละ  ไดผลการประเมิน  
1.00 
          (7) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขารอยละ ไดผล         
การประเมิน  2.50 

         (8) จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนารอยละ  ไดผลการประเมิน  5.00 
         (9) ความพึงพอใจของผูเขารับการ พัฒนาและหนวยงานของผูใชครูและ

บุคลากรทางการศึกษารอยละ ไดผลการประเมิน 5.00 
         (10) งานบริการทางวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 
ไดผลการประเมิน  5.00 
    (11) โครงการวิจัยใหมที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการรอยละ ไดผล    
การประเมิน 5.00 
          (12) จํ านวนโครงการวิจั ยที่ อยู ระหว างดํ า เนินการร อยละไดผล             
การประเมิน  3.00 
                        (13) จํานวนโครงการวิจัยที่จะแลวเสร็จ รอยละ ไดผลการประเมิน 3.00 
  (14) จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม รอยละ ไดผลการประเมิน 4.00 
  (15) รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดรอยละ ไดผล   
การประเมิน 3.00 
 4.8.1.4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษาระดับความสําเร็จ ไดผลการประเมิน 3.1132  
                        มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  ไดผลการประเมิน 2.7842  
 (1) รอยละของผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได งานทําหรือ
ศึกษาตอภายในระยะเวลา 3-12  เดือน หลังสําเร็จการศึกษารอยละ ไดผลการประเมิน 1.00 
  (2) รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ 
อาจารยประจํารอยละ ไดผลการประเมิน 3.4525  
  (3) ร อยละของอาจารย ประจําที่ได รับทุนไปศึกษาต อทั้งใน  และ             
ตางประเทศตออาจารยประจํารอยละ ไดผลการประเมิน  5.00 
  (4) รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้ง
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกรอยละ  ไดผลการประเมิน  1.00 
  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  ไดผลการประเมิน 2.3379  
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                                 (1) รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  ไดผลการประเมิน 1.00 
 (2) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา ไดผล    
การประเมิน  2.3416  

 (3) ร อยละของอาจารย ประจําที่ได รับทุนทํา วิจัยจากภายในและ
ภายนอกตออาจารยประจํารอยละ  ไดผลการประเมิน 3.8571  

 (4) รอยละของอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการตออาจารย
ประจํา  ผลการประเมิน 2.762 
 (5) จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาชิ้นงาน  ผลการประเมิน 1.00 

  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  ผลการประเมิน 3.2998  
  (1) รอยละของกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการที่ตอบสนอง    
ความตองการของสังคม ชุมชนประเทศชาติตออาจารยประจํา ผลการประเมิน 5.00 
 (2) รอยละของอาจารยประจําที่เปนผู ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา ผล           
การประเมิน 1.5873  
   (3) ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน  ไดผลการประเมิน 3.00 
  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลการประเมิน 4.6802  

 (1) รอยละของกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ 
จํานวนนักศึกษาภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทารอยละ ไดผลการประเมิน 5.00 
    (2) ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ผลการประเมิน 4.00 
  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน/ดานการบริหารจัดการ  ผล       
การประเมิน 3.0911 
   (1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ไดผลการประเมิน 3.00 
    (2) ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน  
ไดผลการประเมิน 3.00 
   (3) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา FTES:
คน   ไดผลการประเมิน 3.3857  
 4.8.2 มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ  ไดผลการประเมิน  3.484 
  ในมิตินี้ มีผลการประเมินในรายตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 4.8.2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  ไดผลการประเมิน  3.908 



92 

 4.8.2.2 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน      
การพัฒนาระบบราชการ ไดผลการประเมิน  3.00 
 4.8.2.3 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
(professional ethics) ของสถาบันอุดมศึกษา ไดผลการประเมิน 3.00 
 4.8.3 มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ไดผลการประเมิน  2.762 
 ในมิตินี้ มีผลการประเมินในรายตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้   
 ตัวช้ีวัดภาคบังคับ (น้ําหนัก : รอยละ 8) 
 4.8.3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน  ผลการประเมิน  3.9094  
 4.8.3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ไดผลการประเมิน  1.00 
 4.8.3.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ไดผลการประเมิน  4.45 
 ตัวช้ีวัดเลือก (น้ําหนัก : รอยละ 2) 

 4.8.3.4 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได  รอยละ  ไมมีผลการประเมิน    
 4.8.3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดผลการประเมิน 

2.00 
 4.8.4 มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร   ผลการประเมิน 3.25 
 ในมิตินี้ มีผลการประเมินในรายตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดภาคบังคับ (น้ําหนัก : รอยละ 15) 
  4.8.4.1 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร  ไดผลการประเมิน  1.00 
  4.8.4.2 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาไดผลการประเมิน  5.00 
  4.8.4.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา 
บุคลากร และหลักสูตร ไดผลการประเมิน  5.00 

ตัวช้ีวัดเลือก (น้ําหนัก : รอยละ 5) 
  4.8.4.4 ระดับความสําเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร 
ไดผลการประเมิน 2.00 
 4.8.4.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ       
การบริหารจัดการภาครัฐ ไมมีผลการประเมิน    - 
  4.8.4.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงระดับความสําเร็จ 
ไมมีผลการประเมิน - 
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  4.8.4.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัด  และเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล   ผลการประเมิน  2.00 
 จากผลการประเมินตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. พ.ศ.2549  ทําใหเห็นถึงจุดออนจุดแข็ง อุปสรรคและ
โอกาสในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
  จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จากการประเมินครั้งนี้  
ไดแก  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร รอยละ
ของกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทารอยละ ของ
กิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชนประเทศชาติตออาจารยประจํา     
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและตางประเทศตอ  อาจารยประจํา  โครงการวิจัยใหมที่ได
รับงบประมาณมาดําเนินการ  งานบริการทางวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ความพึงพอใจของผูเขา 
รับการพัฒนาและหนวยงานของผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา  และจํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา  ซึ่ง
ตัวช้ีวัดที่กลาวมาขางตนไดผลการประเมินเต็ม 5.00   
  จุดดอยและอุปสรรคในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากการประเมินครั้งนี้
คือ ตัวช้ีวัดที่ไดผลการประเมินตํ่ากวา 3.00 จากระดับคะแนนการประเมิน 5.00 ไดแก ระดับความสําเร็จของ         
การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลระดับความสําเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาบุคลากร ระดับความ สําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ระดับ
ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  รอยละของอาจารยประจําที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา   กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ  
กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา  จํานวนผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาชิ้นงาน  รอยละของอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทาง
วิชาการตออาจารยประจํา  จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา  รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือศึกษาตอ ภายใน 3-12 เดือน หลังสําเร็จการศึกษา  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน   
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  จํานวนนักศึกษาเขาใหมสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวนนักศึกษาสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่คงอยู จํานวนผูสําเร็จการศึกษาสายสังคมศาสตร  จํานวนนักศึกษาเขาใหมสายสังคมศาสตร จํานวน
นักศึกษาสายสังคมศาสตรที่คงอยู  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา และรอยละของบทความ
วิทยานิพนธปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
โท/เอก   
 

5. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งจากแนวคิด ทฤษฎี 
และจากผลงานวิจัยที่กี่ยวของ  ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยดังภาพตอไปนี้ (ภาพที่ 10) 
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แนวดําเนินงาน 
(Strategy) 

แนวดําเนินงาน 
(Strategy) 

แนวดําเนินงาน 
(Strategy) 

เปาหมาย 
(Goal) 

เปาหมาย 
(Goal) 

เปาหมาย 
(Goal) 

 

องคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 

จุดประสงค 
(Objectives) 

เกณฑความเหมาะสม เกณฑความเปนไปได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8.  ดานสื่อ นวัตกรรม (material & innovation) 

  7.  ดานหลักสูตร (curriculum) 

  6.  ดานแหลงเรียนรู (learning resources) 

  4.  ดานคณาจารย (faculty) 

  3.  ดานนักศึกษา (students) 

  2.  ดานการวิจัย (research) 

องคประกอบของการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
 

5.  ดานการบริหารจัดการ(academic management) 1.  ดานการเรียนการสอน (learning & teaching) 

ภาพที่ 10    กรอบแนวคิดของการวิจัย 



 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อราง ตรวจสอบ ปรับปรุง และนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในดานการเรียนการสอน  ดานการวิจัย ดานนักศึกษา ดานคณาจารย 
ดานการบริหารวิชาการ ดานแหลงเรียนรู ดานหลักสูตร และดานสื่อและนวัตกรรมในองคประกอบที่เปน
วัตถุประสงคและแนวทางของนโยบาย โดยอิงเกณฑความเหมาะสมและเปนไปไดขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดจะ
เปนแนวทางการในการพัฒนาวิชาการของสถาบัน ใหสนองพันธกิจของสถาบันทั้งใน  การผลิตบัณฑิต การวิจัย      
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี         
การเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู การดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ และการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ขององคกร ใหผลการดําเนินงานมีคุณภาพและไดมาตรฐานทางวิชาการ  มีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบันและอนาคต   

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงนโยบาย(policy research)  ซึ่งไดนําเอาทัศนะของ วิโรจน  สารรัตนะ (2550) 
มาประยุกตใชในประเด็นที่กลาววา  การสังเคราะหขอมูลจากการศึกษาในขั้นตอนแรกเพื่อกําหนดเปนขอเสนอ   
เชิงนโยบายเพื่อตอบคําถาม 2 คําถาม คือ วัตถุประสงคของนโยบายที่คาดหวังใหเกิดขึ้นคืออะไร และเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคนั้นควรทําอะไรและอยางไร นั้น หากมีเทคนิคเชิงปริมาณใด ๆ ที่สามารถนํามาใชเพื่อการสังเคราะห
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดดีและนาเชื่อถือก็อาจใชเทคนิควิธีนั้นได แตก็เห็นวา การกําหนดขอเสนอเชิงนโยบายนั้น
มีคานิยม(value)  หรือแนวคิด(concept)  ของบุคคลมาเกี่ยวของดวย ประกอบกับหลักการบริหารปจจุบันที่เนน   
การตัดสินใจรวม(shared decision making)  จึงมีขอเสนอแนะวา หากจะจัดใหมีกิจกรรมใดๆ ที่จะเปนการระดม
สมองของผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลายมารวมกันกําหนดดวย โดยอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ 
เหลานั้น จะทําใหไดขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดรับการยอมรับและเปนไปไดเปนเบื้องตน  จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัย
ไดนํามาประยุกตใช กําหนดเปนรูปแบบวิธีดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  โดยไดกําหนดใหการจัดทํารางขอเสนอ        
เชิงนโยบายหลังจากการศึกษาบริบท ในขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการโดย “ผูวิจัยและตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดเสีย” 
รวมกันสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาบริบทแหลงตาง ๆ เพื่อจัดทําเปนรางขอเสนอนโยบายขึ้น แทน         
การสังเคราะหโดย “ผูวิจัย” เพียงลําพัง ถือวา วิธีดําเนินการวิจัยของผูวิจัยในครั้งนี้ ไดคํานึงถึง “หลักการมีสวนรวม
จากผูมีสวนไดเสีย” และ “อิทธิพลของคานิยมและแนวคิดของบุคคลที่เกี่ยวของตอโอกาสในการยอมรับของ
ขอเสนอเชิงนโยบาย” มากขึ้น อันจะทําขอเสนอนโยบายที่ไดจากผลการวิจัยนี้มีความเหมาะสม(propriety)  และมี
ความเปนไปได(feasibility)  กับบริบทมากขึ้น 
 การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย(tentative  
proposed  policy  development) และขั้นตอนการวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย(analysis of proposed policy) โดย
มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนที่  1  การพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย    มีระยะดําเนินการ  2  ระยะ ดังนี้  

 ระยะท่ี 1   
 1.1 การศึกษาพหุกรณี(multi-case study) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนตนแบบ(best practice)         
จํานวน  5  แหง  เปนมหาวิทยาลัยในประเทศ จํานวน  3  แหง  และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน 2  แหง 
 1.2 การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน(institutional survey study)  ศึกษาบริบทเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  
ปญหา  และขอเสนอแนะการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จากผูมีสวนไดเสียกับการพัฒนา
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยตรง ไดแก ผูบริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  นักศึกษา  อาจารย
ประจํา อาจารยพิเศษ และบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน รวม จํานวน 5,895 คน  เลือกกลุมตัวอยางดวยการสุม
แบบแบงช้ัน(stratified random sampling)  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  361  คน 
 ระยะท่ี 2   
 1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการผูมีสวนไดสวนเสีย(stakeholder workshop)  เพื่อจัดทํารางขอเสนอ โดย
นําผลจากการศึกษาวิจัยพหุกรณีสถาบันอุดมศึกษาที่เปนตนแบบขางตน และจากการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน  มาใช
เปนขอมูลพ้ืนฐานเพื่อจัดทําเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปน
การระดมแนวคิดของตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาวิชาการของสถาบัน ประกอบดวย ตัวแทน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตัวแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย  ตัวแทนอาจารยประจํา ตัวแทนอาจารยพิเศษ ตัวแทน
บุคลากรสายสนับสนุน  ตัวแทนผูปกครองนักศึกษา  ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตัวแทนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  การเลือกกลุมเปาหมายในครั้งนี้ เลือกแบบเจาะจง(purposive 
sampling)  โดยไมกําหนดสัดสวน รวมไดกลุมเปาหมาย  จํานวน  15 คน 
 

2. ขั้นตอนที่  2 การวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย    ดําเนินการ  2  ระยะ ดังนี้  

 ระยะท่ี 1   การตรวจสอบพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบาย    
  2.1 การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเลือก จํานวน  9  คน  โดยกําหนดเกณฑผูเช่ียวชาญดังนี้  

  2.1.1 เปนนักวิชาการอุดมศึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการอุดมศึกษาที่มี
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีประสบการณ           
การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมตํ่ากวา 5 ป   

  2.1.2 นักวิชาการบริหารการศึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการบริหาร
การศึกษาที่มีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย  หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มี
ประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมตํ่ากวา  5  ป   

 2.1.3 เปนผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหนงอธิการบดี  หรือรองอธิการบดีฝายวิชาการ
หรือคณบดีหรือเคยมีประสบการณดํารงตําแหนงดังกลาวในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมตํ่ากวา  4  ป   
 2.2  การสนทนากลุมเปาหมาย(focus  group discussion)   ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เปน
ผูเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการพัฒนาวิชาการของสถาบัน ประกอบดวย อธิการบดี  รองอธิการบดี           
ฝายวิชาการ  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล  ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  ผูอํานวยการ
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สํานักวิทยบริการ  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  รวม
ทั้งสิ้น จํานวน  11 คน   เพื่อตรวจสอบวิเคราะหและพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบาย  
 ผลจากการดําเนินงานวิจัยทั้ง 2 วิธี จะนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อปรับปรุงพัฒนาขอเสนอ
เชิงนโยบาย  โดยอิงเกณฑความเหมาะสมและความเปนได 
 ระยะท่ี 2 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย   
 2.3 การประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อประชาพิจารณขอเสนอเชิงนโยบาย(stakeholder 
seminar)  จํานวน  40  คน  ผลจากการสัมมนาจะนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 ขั้นตอนการวิจัยที่กลาวมาขางตน  สามารถแสดงเปนแผนภาพได ดังนี้  (ภาพที่ 11) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ขั้นตอนที่ 1                                               ขั้นตอนที่ 2                               ผลการวิจัย 
 การพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย                การวิเคราะหรางขอเสนอเชิงนโยบาย                
 
 
 
 
                                  
 

 
                                                                               
 
                                                                           
 
 
 
 
          

ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 

           

 

การสัมมนา 
ผูมีสวนได
สวนเสีย 
เพื่อประชา
พิจารณ 
40 คน 

ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 

 

การสนทนา 
กลุมผูบริหาร 
เปาหมาย 

11 คน 

 

การประชุม
ปฏิบัติการผูมี
สวนไดสวนเสีย 

เพื่อจัดทํา 
รางขอเสนอ 

15 คน 

 
การศึกษา 
พหุกรณ ี

5 สถาบัน     

วิจัย 
เชิงสํารวจ 
สถาบัน 

ท่ี 
มรภ.ชัยภูม ิ

 

การสัมภาษณ
เชิงลกึ

ผูทรงคุณวุฒิ 
9 คน ปรับปรุง 

ขอเสนอ 
ตามเกณฑ 

 

ขอเสนอเชิง 
นโยบาย 

ท่ีเหมาะสม
และ 

เปนไปได 

 
ภาพที่ 11 ขั้นตอนการวิจัย เรื่อง “ ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” 
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1. ขั้นตอนที่ 1    การพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย 
 การพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยหลายแบบดําเนินการควบคูกันไปแลวนําผลที่
ไดมาใชในการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายตามแนวคิดวิทยาการวิจัยแบบผสม(mixed methodology) (วิโรจน 
สารรัตนะ, 2548)  ประกอบดวยวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 ระยะท่ี 1   
 1.1 การศึกษาพหุกรณี(multi-case study)  ดวยการศึกษาวิจัยที่สถาบันอุดมศึกษาตนแบบ(best  
practices)  โดยใชเกณฑการเลือกสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้  สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ  กําหนดใหเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนมหาวิทยาลัยแมหรือริเริ่มการกอต้ังและวางรากฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยช้ันนําของรัฐที่ไดรับการประเมินคุณภาพติดลําดับโลกมี  1  แหง 
คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและไดรับการจัดลําดับมหาวิทยาลัยไทย
ใน 5 ลําดับแรกในทุกดาน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล  สวนสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศเปนมหาวิทยาลัย
ประจํามลรัฐหรือมหาวิทยาลัยทองถิ่นที่เนนการจัดการศึกษาตอบสนองความตองการของทองถิ่นของแตละมลรัฐ 
คือ  University of  Maryland  และ  Washington State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทําการศึกษาครั้งนี้ 
จํานวน 5 สถาบัน ดังนี้ 
        1.1.1 มหาวิทยาลัยในประเทศที่เปนตนแบบ(best  practices)  จํานวน  3  แหง ประกอบดวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยชั้นนําของรัฐประเภทละ 1 แหง คือ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยมหิดล 
       1.1.2 มหาวิทยาลัยตางประเทศที่เปนตนแบบ(best practices)  จํานวน 2 แหง คือ University 
of  Maryland และ Washington State University   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ผูวิจัยสรางแบบสําหรับการวิเคราะหเอกสาร(document analysis)  ตามกรอบแนวคิด   
การวิจัยเชิงนโยบายเปนแนวทางในการกําหนดคําถามเพื่อใหครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาเชิงนโยบายและ
องคประกอบการพัฒนาวิชาการ  ผูวิจัยใชการเก็บรวบรวมขอมูล  2  วิธี คือ  การสังเกตและจดบันทึก(observation 
and field-note)  จากการศึกษาภาคสนาม(field trip) และการวิเคราะหเอกสาร(document analysis)  ที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบการพัฒนาวิชาการของแตละสถาบัน 
 1.2 การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน(institutional survey study) เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  ปญหาและ
ขอเสนอแนะการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
  1.2.1 การวิเคราะหเอกสาร(documentary analysis) เปนการวิเคราะหเอกสาร  รายงาน
ประจําป  รายงานการประเมินตนเอง  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  
คําสั่ง  กฎเกณฑ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ  เอกสารที่ตีพิมพเผยแพรอื่นๆที่สะทอนถึงบริบททั่วไปของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
  1.2.2 การสํารวจความคิดเห็น(opinion survey) 
   1.2.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ในการสํารวจความคิดเห็นครั้งนี้  ผูวิจัยศึกษา
จากผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย  นักศึกษา คณาจารยและอาจารยพิเศษ และบุคลากร
สายสนับสนุนในสถาบัน รวมจํานวนทั้งสิ้น  5,895 คน  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมดโดย
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ใชตาราง Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 361 คน ดําเนินการเลือกกลุม
ตัวอยาง โดยการสุมแบบแบงช้ัน(stratified random sampling)  เนื่องจากประชากรประกอบไปดวยบุคคลหลาย
กลุม และแตละกลุมมีความแตกตางกัน จึงใชเกณฑกําหนดขนาดตัวอยางของแตละกลุม ดังนี้  สําหรับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 11 คน และ 15  คน ตามลําดับ  จึงใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด   
สวนอาจารยประจํา  อาจารยพิเศษ  และบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน ใชเกณฑกําหนดกลุมตัวอยางรอยละ 20  
ของแตละกลุม  แลวสุมอยางงายโดยวิธีจับฉลาก ไดคณาจารย จํานวน 19  คน  อาจารยพิเศษ จํานวน 18  คน  และ
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน  18  คน  รวมไดกลุมตัวอยางที่ไมใชนักศึกษา จํานวน  81 คน  สวนที่เหลือเปน
นักศึกษาโครงการตางๆ จํานวน  280 คน  ซึ่งไดจากการสุมอยางงายโดยวิธีจับฉลาก เปนนักศึกษาภาคปกติ จํานวน  
44  คน   นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.) จํานวน 70 คน  นักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 
จํานวน  105  คน  นักศึกษาโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น(อปท.) จํานวน 29 คน และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  32  คน 
   1.2.2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามปลายเปด
(opened-end questionnaire)  มีจํานวน  1 ฉบับ  มี 37  ขอคําถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
โดยขอบเขตของขอเสนอเชิงนโยบายจะมีองคประกอบที่เปนวัตถุประสงคและแนวทางของนโยบาย โดยอิงเกณฑ             
ความเหมาะสมและเปนไปไดและเนื้อหาการพัฒนาวิชาการ 8 ดาน คือ  (1) ดานการเรียนการสอน  (2) ดานการวิจัย        
(3) ดานนักศึกษา  (4) ดานคณาจารย  (5) ดานการบริหารจัดการ  (6) ดานแหลงเรียนรู  (7) ดานหลักสูตร และ      
(8) ดานสื่อ นวัตกรรม   
  1.2.2.3 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ  ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
               (1) การตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ  เปนการพิจารณาขอบเขตเนื้อหา
และองคประกอบที่ใชในการสรางแบบสอบถามแบบปลายเปดนั้น มีความครอบคลุม  เหมาะสมและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(content validity) 
โดยใชเทคนิคการวัดดัชนีความสอดคลอง(index of consistency: IOC)  ของดุลยพินิจผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ความสอดคลองของเนื้อหา  โดยคาดัชนีความสอดคลองจะตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 ขึ้นไป  จึงจะถือวา
สอดคลองกัน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)  ซึ่งแสดงวามีความเหมาะสม  ถามีคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 
0.5  แสดงวามีความเหมาะสมนอย (สมนึก ภัททิยธนี, 2549) โดยกําหนดใหคะแนนผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ
เปน  +1 , 0  และ -1  ตามความหมายดังนี้ 
             +1    เมื่อแนใจวา รายการประเมินสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ 
    0    เมื่อไมแนใจวา   รายการประเมินสอดคลองกับนิยาม       
ศัพทเฉพาะ        
   -1    เมื่อแนใจวา   รายการประเมินไมสอดคลองกับนิยาม      
ศัพทเฉพาะ 
   ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามีคาดัชนีความสอดคลอง  
ตํ่ากวา .50  จะตองปรับปรุงหรือตัดประเด็นใหตกไป  และผูวิจัยยังไดปรับปรุงภาษาถอยคําตามขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญใหเหมาะสมและสื่อความหมายตรงกับสิ่งที่ตองการศึกษามากขึ้น   
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   (2) การทดลองใชเครื่องมือ(try-out)   เปนการนําเครื่องมือที่สรางขึ้น
และปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับกลุมผูใหขอมูลที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุม
ตัวอยาง  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โดยใหทดลองตอบ จํานวน  30  คน และทดลองสัมภาษณ จํานวน 5 คน  
เพื่อตรวจสอบวาผูตอบมีความเขาใจหรือมีความชัดเจนในประเด็นคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ตรวจดูการตอบคําถาม
ที่ตรงตามจุดมุงหมายในแตละประเด็น  รวมทั้งตรวจดูการแปลความหมายที่เหมือนกันของผูวิเคราะหขอมูล 3 คน 
เปนการตรวจสอบยืนยันความชัดเจนของขอหรือประเด็นคําถาม  เปนการตรวจสอบการวิเคราะหผลการตอบ และ   
การแปลความหมายของผูวิเคราะหขอมูลอีกดวย  และจากการทดลองใชแบบสอบถามฉบับนี้  ไดผลการวิเคราะห          
คาความเชื่อมั่น .9523 
   (3) การรวบรวมขอมูล  ผู วิจัยขอความรวมมือในการเก็บขอมูล       
กลุมตัวอยางการวิจัย ดวยการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง  โดยใชหนังสือนําสงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ   
           (4) การวิเคราะหขอมูล   ใชวิธีการวิเคราะหจัดขอมูลเปนหมวดหมู
ของขอมูลตามขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย  เนื่องจากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแบบปลายเปดเปนขอมูล           
เชิงคุณภาพ  
  1.2.3 การสนทนากลุมเปาหมาย(focus group discussion) 
                                  1.2.3.1 กลุมเปาหมาย  เปนผู เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏชัยภูมิโดยตรง และสามารถใหขอมูลไดอยางลึกซึ้งในบทบาทและหนาที่ที่เกี่ยวของนั้น  ประกอบดวย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ  ตัวแทนประธานโปรแกรมวิชา  ตัวแทนอาจารยประจํา  ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน  ตัวแทนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  และตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  การเลือกกลุมเปาหมายในครั้งนี้ เลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) โดยไมกําหนดสัดสวน รวมไดกลุมเปาหมาย จํานวน 11  คน 
                                   1.2.3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
(semi-structure interview)  ชนิดปลายเปดที่ผูวิจัยสรางขึ้นสําหรับการสนทนากลุม 
        1.2.3.3 การรวบรวมขอมูล  ผู วิ จั ย ขอความร วมมื อ ในการ เก็บข อมู ลจ าก          
กลุมเปาหมาย โดยการสนทนากลุม(focus group discussion) หรือกรณีที่กลุมเปาหมายบางทานไมสะดวกใน      
การใหขอมูล  ไดขอสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล(in-depth interview) โดยใชหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏชัยภูมิ   
        1.2.3.4 การวิเคราะหขอมูล ใช วิ ธี ก าร วิ เคราะห จั ดประ เด็นข อ เสนอ เปน             
ความเรียง โดยใชขอความที่ใหสัมภาษณมาอางอิงประกอบการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ทั้งนี้เนื่องจาก
ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
 ระยะท่ี 2   
 1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย 
 ผูวิจัยนําผลการวิจัยจากพหุกรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาตนแบบ และการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน   
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ที่ไดมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ชัยภูมิ  โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากผูมีสวนไดสวนเสีย(stakeholder workshop)  กับการพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจะนําไปใชวิเคราะหและสังเคราะหขึ้นเปนราง
ขอเสนอเชิงนโยบาย  สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางขอเสนอในครั้งนี้
ประกอบดวย  ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  อาจารยประจํา  อาจารยพิเศษ  บุคลากร
สายสนับสนุน นักเรียน นักศึกษา  และผูปกครองนักศึกษา  การเลือกกลุมเปาหมายในครั้งนี้  เลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling)  โดยไมกําหนดสัดสวน รวมไดกลุมเปาหมาย  จํานวน 15  คน 
 

2.   ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย  
 ในการวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายดําเนินการเปน  2  ระยะ ดังนี้  
 ระยะท่ี 1  
 2.1 การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ(expert in-depth interview)  จํานวน 9 คน  โดยใชแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง(semi-structure interview)  ชนิดปลายเปด  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยกําหนดคุณสมบัติของ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งจากในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไว ดังนี้  

 2.1.1 นักวิชาการอุดมศึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการอุดมศึกษาที่มี
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีประสบการณใน       
การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา  5 ป   

  2.1.2 นักวิชาการบริหารการศึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการบริหาร
การศึกษาที่มีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย  หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มี
ประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา  5 ป   

 2.1.3 เปนผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหนงอธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝายวิชาการ
หรือคณบดีหรือมีประสบการณดํารงตําแหนงดังกลาวในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 4  ป   

ผูวิจัยดําเนินการขอหนังสือนําสงจากคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อไปติดตอกับ
ผูทรงคุณวุฒิเหลานั้น  และนัดหมายทําการสัมภาษณ โดยมีผลสรุปการวิจัยจาก 3 แหลงในขั้นตอนที่ 1 และราง
ขอเสนอเชิงนโยบายที่จัดขึ้นในขั้นตอนที่ 1 สงเปนขอมูลพ้ืนฐานใหผูทรงคุณวุฒิใชประกอบการพิจารณากอนเปน
การลวงหนา ในชวงเวลาของการสัมภาษณจะมีการขออนุญาตบันทึกเสียง ประกอบการจดบันทึกการสัมภาษณ  มี
การถอดเทปบันทึกเสียงและจัดพิมพขอมูล  แลวสงใหผูทรงคุณวุฒิเหลานั้นตรวจทาน  ยืนยันความถูกตองของ
ขอมูลอีกครั้ง 
         2.2 การสนทนากลุมเปาหมาย(focus  group discussion)  ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่เปน
ผูเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการพัฒนาวิชาการของสถาบัน  ประกอบดวย อธิการบดี  รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา   คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัย
พยาบาล  ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ   ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  และผูอํานวยการ             
สํานักวิทยบริการ   รวมกลุมเปาหมาย จํานวน  11 คน   



  102 

  2.2.1 เครื่องมือที่ใช   ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง(semi-structure interview)  ชนิด
ปลายเปด ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  2.2.2 การรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางการวิจัย 
โดยการสัมภาษณกลุม(group interview)  หรือกรณีที่กลุมตัวอยางบางทานไมสะดวกในการใหขอมูลอาจขอ
สัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล(in-depth interview)  โดยใชหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   
  2.2.3 การวิเคราะหขอมูล   ใชวิธีการวิเคราะหจัดประเด็นขอเสนอเปนความเรียงโดยใช
ขอความที่ใหสัมภาษณมาอางอิงประกอบการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้   ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่ไดจากแบบ
สัมภาษณเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
  ผูวิจัยนําขอมูล และรางขอเสนอที่ไดจากการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มาใชเปน
กรอบการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมเปาหมายดวย ทั้งสองวิธีการจะกระทําในลักษณะเปนคูขนาน
(parallel)  และผลจากการดําเนินการวิจัยทั้งสองวิธีจะนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อการปรับปรุงรางขอเสนอ
เชิงนโยบาย 
 ระยะท่ี 2 
 2.3 การประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อประชาพิจารณ          
 การประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสีย(stakeholder seminar)  เพื่อประชาพิจารณขอเสนอ        
เชิงนโยบาย โดยนําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ไดพัฒนาจากระยะที่ 1 
และขอมูลจากผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการพิจารณาในการประชุมสัมมนาดวย ซึ่งผลจาก                      
การประชุมสัมมนาจะนําไปใชเพื่อพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบายเปนขั้นสุดทาย  การประชุมสัมมนาครั้งนี้มี
จุดมุงหมายเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไดรวมกันคิดวิเคราะห 
วิพากษวิจารณและประเมิน  รวมถึงใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการวิจัยที่ได   เพื่อใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่มีความเหมาะสมและเปนไปไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนการตรวจสอบยืนยันผลการวิจัยโดยผูมีสวนไดสวนเสียอีก
ทางหนึ่ง  ผูมีสวนไดสวนเสียที่เขารวมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแทนผูบริหาร  คณาจารย  
บุคลากรสายสนับสนุน  นักเรียนนักศึกษา  ผูปกครองนักศึกษา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูประกอบการหรือ
นายจางผูใชบัณฑิต  ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และผูแทนปราชญชุมชน  การเลือกกลุมเปาหมาย เลือก
แบบเจาะจง(purposive sampling)  โดยไมกําหนดสัดสวน ไดกลุมเปาหมาย จํานวน  40  คน   
 

3. เกณฑการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบาย 
 สําหรับเกณฑที่ใชในการพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบายในขั้นตอนที่ 1  และการวิเคราะหสูขอเสนอ      
เชิงนโยบายในขั้นตอนที่ 2 จะใชเกณฑดานความเหมาะสม(propriety) พิจารณาจากกระบวนการไดมา             
ความครอบคลุมพันธกิจ  การใชถอยคํา  สํานวน  การจัดกลุมหรือลําดับและการมีจุดเดน และเกณฑดาน         
ความเปนไปได(feasibility)  พิจารณาจากความสามารถนําไปปฏิบัติ  การมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได  ภาวะ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  และการมีระเบียบขอบังคับ  กฎหมายที่เอื้อใหปฏิบัติได  (วิโรจน สารรัตนะ, 2550) ผล    
การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดจากดุลยพินิจของผูทรงคุณวุฒิ  จะใชดัชนีความสอดคลอง(index 
of consistency : IOC)  ของดุลยพินิจผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาวัตถุประสงค หรือเปาหมาย หรือแนวดําเนินงาน
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ของนโยบาย   โดยคาดัชนีความสอดคลองจะตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 ขึ้นไป  จึงจะถือวาสอดคลองกัน 
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)  ซึ่งแสดงวามีความเหมาะสมและหรือความเปนไปไดมาก  ถามีคะแนน
เฉลี่ยนอยกวา 0.5   แสดงวามีความเหมาะสมและหรือความเปนไปไดนอย (สมนึก ภัททิยธนี,  2549)  สวนเนื้อหา
ของขอเสนอเชิงนโยบายจะประกอบดวย  องคประกอบที่เปนวัตถุประสงค  เปาหมาย และแนวการดําเนินงานของ
นโยบาย 
 ผลการวิจัยที่ไดจะนําเสนอเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาการครอบคลุมทั้ง 8 องคประกอบ ไดแก  (1) ดานการเรียนการสอน               
(2) ดานการวิจัย  (3) ดานนักศึกษา  (4) ดานคณาจารย  (5) ดานการบริหารจัดการ  (6) ดานแหลงเรียนรู               
(7) ดานหลักสูตร และ (8) ดานสื่อ นวัตกรรม   



บทที่ 4 
ผลการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย 

 
 

 การนําเสนอผลการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายในขั้นตอนที่ 1  นี้ เปนการผลจากการวิเคราะหขอมูล
การศึกษา พัฒนาและจัดทํารางขอเสนอ   ซึ่งมี  2  ระยะ คือ ระยะที่ 1  เปนการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยสํารวจ
สถาบัน และระยะที่ 2  เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย  ไดผลการวิเคราะหขอมูล 
ดังตอไปนี้ 
 

ระยะท่ี 1 
1. ผลการศึกษาพหุกรณ ี

 การศึกษาพหุกรณี(multi-case study)  ในดานการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค  
เพื่อนําผลการวิเคราะหขอมูลมาใชในการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา:  
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   โดยเปนขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธี คือ การสังเกตและจดบันทึก
(observation and field-note)  และการวิเคราะหเอกสาร(document analysis)  ที่เกี่ยวของกับองคประกอบ          
การพัฒนาวิชาการของแตละสถาบัน 
 ผูวิจัยไดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ไดแก  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ   กําหนดเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนมหาวิทยาลัยแมขายที่ริเริ่มการกอต้ังและวางรากฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไดรับการประเมินคุณภาพติดลําดับโลก 1  แหง คือ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ไดรับการจัดลําดับมหาวิทยาลัยไทย(university 
profile) ใน  5 ลําดับแรกของทุกดาน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล  สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ 
เปนมหาวิทยาลัยประจํามลรัฐหรือมหาวิทยาลัยทองถิ่นที่เนนการจัดการศึกษาตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ของแตละมลรัฐ คือ  University of  Maryland  และ Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดผล
การศึกษาพหุกรณีทั้ง  5  สถาบัน ดังนี้ 
 1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้ังแตวันที่ 22  ธันวาคม 2550 ถึง 31  กรกฎาคม 
2551  ไดศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  มีการศึกษาขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏนครราชสีมา  ไดสนทนากลุมเปาหมายและสัมภาษณเชิงลึกผูชวยศาสตราจารย ดร.สมทรง อัศวกุล              
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร  คณบดีคณะครุศาสตร  ผูชวยศาสตราจารย สมชาย สังขศรี  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   และผูชวยศาสตราจารย ดร.เศาวนิต  เศานานนท อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ผูวิจัยไดเขาสังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายตางๆของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะวิชาตางๆ  โรงแรมและโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  
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จากการศึกษา พบวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีประวัติและความเปนมาที่ยาวนานกวา 90 ป  เริ่ม
ต้ังแตป พ.ศ.2457  การฝกหัดครูไดเริ่มในมณฑลนครราชสีมา โดยกระทรวงธรรมการใหเปดสอนหลักสูตร
ประโยคครูมูลสามัญ(ป.) เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับบรรจุเปนขาราชการครู   มีการปรับเปลี่ยนช่ือและสถานที่  
เรื่อยมา เชน  โรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรม  โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดนครราชสีมา  ยายไปอยู
แทนที่โรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนช่ือเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูล
โนนสูง  ในป พ.ศ. 2490  ยายเขามาอยู  ณ ที่ต้ังปจจุบันในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และเปลี่ยนช่ือเปน
โรงเรียนฝกหัดครูนครราชสีมา พ.ศ. 2502 ไดรับการยกฐานะเปนวิทยาลัยครูนครราชสีมา พ.ศ.2518 ไดรับ
การยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 
2518 จึงขยายการผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี พ.ศ.2537  เปลี่ยนแปลงฐานะเปนสถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
ซึ่งสามารถเปดสอนในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี และในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดรับการยกฐานะเปน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเปดสอนถึงระดับปริญญาเอก    

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีปรัชญา “แหลงวิชาการ สรางสรรคคนดี มีคุณธรรม นําสังคม”   
วิสัยทัศน  “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เปนองคกรการเรียนรูที่เปนผูนําดานการศึกษาและการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น  เปนที่พ่ึงทางปญญาของชุมชน  เสริมสรางคุณภาพคน  สังคมไทยใหเขมแข็งยั่งยืนและมีศักยภาพ
ในการแขงขัน”   มีพันธกิจ  4  ดาน ไดแก  (1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม  สํานึกในความเปนไทย มีความรัก 
และผูกพันตอทองถิ่น  (2) ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพครู      
(3) สรางองคความรู วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐบนพื้นฐานของภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
และ  (4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ประสานความรวมมือกับองคกรตางๆเพื่อพัฒนาทองถิ่น  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมายังมีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “มีความรูและ
คุณธรรมที่เปนสากล  มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และชีวิต  มีความสามารถทางภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับที่ใชงานได  และมีจุดเนนในการพัฒนามหาวิทยาลัย  คือ  มหาวิทยาลัยเนนการเรียนการสอน
และการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น  โดยมีการบริหารหนวยงานจัดการศึกษา 6 คณะวิชา  หนวยงานสนับสนุน             
2  สถาบัน และ  5  สํานัก  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น 16,566  คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1,045  
คน อาจารยทั้งสิ้น 354  คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2550) 

คณาจารยที่รวมกอต้ังสถาบันราชภัฏชัยภูมิ เปนรองอธิการสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  รูปแบบของ      
การบริหารจัดการสถาบันในหลายๆ ดาน  จึงมีตนแบบมาจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา(เดิม)  โครงสราง       
การบริหาร  ระเบียบกฎหมาย  ขอบังคับตางๆ จึงมีความเหมือนและคลายคลึงกัน  จะแตกตางกันในรายละเอียด
ตามบริบทที่ตางกันเทานั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะจัดแหลงเรียนรูใหใกลเคียงสภาพในการปฏิบัติ 
งานจริง  โดยจะเห็นไดจากการจัดใหมีโรงแรมที่พัก  โรงเรียนสาธิต  และใกลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพตางๆ
ในเขตเมืองนครราชสีมา  มีเครือขายความรวมมือในการสงนักศึกษาเขาไปฝกประสบการณวิชาชีพตางๆ          
อยางเพียงพอ  ทั้งในภาคธุรกิจและบริการ  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคราชการและภาคเกษตรกรรม   
 สรุปแนวทางการพัฒนาวิชาการจากผลการศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ตามองคประกอบ
ของการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้ 
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  1.1.1 ดานการเรียนการสอน 
   1.1.1.1 สงเสริมการเรียนการสอนทางเครือขายดวย e-learning  ในแตละรายวิชา 
   1.1.1.2 ทดสอบพื้นฐานภาษาตางประเทศของนักศึกษาและคัดแยกเพื่อจัดสอนตาม
พ้ืนฐาน 
   1.1.1.3 จัดการฝกประสบการณวิชาชีพ  ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวของโดยตรง 
  1.1.2 ดานการวิจัย 
   1.1.2.1 จัดบริการ  18  ฐานขอมูลผลงานวิจัยบนเครือขาย Internet  
   1.1.2.2 คณะวิชาใหความสําคัญและสนับสนุนสงเสริมการทําวิจัยของคณาจารย 
  1.1.3 ดานนักศึกษา 
   1.1.3.1 พัฒนาระบบการคัดกรองเขาศึกษาทั้งระบบรับตรงและทั่วไป 
   1.1.3.2 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบ ขยันและอดทน 
  1.1.4 ดานคณาจารย 
   1.1.4.1 การบริหารคณาจารยรวมกันในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1.1.4.2 มีกองทุนพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอ 
  1.1.5 ดานการบริหารจัดการ 
   1.1.5.1 จัดโครงสรางโรงเรียนสาธิตอยูในสังกัดคณะครุศาสตร  
   1.1.5.2 แตงต้ังสรรหาผูบริหารที่ยึดความรูความสามารถมากกวาวัยวุฒิ 
   1.1.5.3 นําระบบฐานขอมูล MIS และโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการบริการวิชาการ 
  1.1.6 ดานแหลงเรียนรู 
   1.1.6.1 จัดแหลงฝกประสบการณวิชาชีพในสภาพที่แทจริง 
   1.1.6.2 สาขาวิชาชีพครูเนนปฏิบัติการจริงที่โรงเรียนสาธิต 
  1.1.7 ดานหลักสูตร 
   1.1.7.1 จัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดานการศึกษาใหเปนภารกิจหลักของสถาบัน 
   1.1.7.2 มีการพัฒนาหลักสูตรใหมๆใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
   1.1.7.3 พัฒนาหลักสูตรสหกิจเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
   1.1.7.4 ประกาศยุบเลิกหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 
   1.1.7.5 จัดหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพควบคุมใหไดมาตรฐานวิชาชีพ 
   1.1.7.6 ขยายการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  1.1.8 ดานสื่อ นวัตกรรม 
   1.1.8.1 นําระบบฐานขอมูล และโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชพัฒนาสื่อ นวัตกรรม        
การเรียนรู 
   1.1.8.2 จัดแหลงฝกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการจริงที่ไดมาตรฐาน 
   1.1.8.3 ใหมีผูบริหารในระดับผูชวยอธิการบดีดานสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.1.8.4 จัดใหมีสื่อการเรียนการสอน e-learning  บนเครือขาย 
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 1.2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  การศึกษาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ผูวิจัยไดเริ่มเขาสังเกตภาคสนาม ต้ังแตวันที่ 23 มกราคม 
ถึง  31  กรกฎาคม 2551  และศึกษาเอกสารที่ไดเพิ่มเติม    
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีการต้ังวิสัยทัศนจุฬาฯ 100 ป(ป พ.ศ.2560)  คือ  “จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนแหลงความรู  และแหลงอางอิงของแผนดิน เปนผูนําทางปญญา  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  เปน
ภาพอนาคตที่ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทิศทางรวมกันในการจัดการศึกษา  จากการนําเสนอขอมูลของ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการ  และสํานักทะเบียนและประเมินผล  ไดขอมูลประวัติความเปนมาและพัฒนาการ
ที่ยาวนานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย  การจัดโครงสรางบริหารของ
มหาวิทยาลัย  จัดเปน  19  คณะ  มี  9  สถาบันวิจัย  6  สถาบันการสอนหรือวิทยาลัยหรือสํานักวิชา 4  สํานักหรือ
สถาบันหรือศูนย  3  สถาบันสมทบ และ 1  สํานักงานมหาวิทยาลัย   
  โครงสรางบริหารของสวนราชการระดับคณะหรือเทียบเทา  เชน  คณะครุศาสตร  มี 1 สํานักงาน
เลขานุการ  โดยในสํานักงานเลขานุการคณะครุศาสตร  ยังแบงเปน  9 งาน  ไดแก งานหลักสูตรและการสอน  งาน
บรรณสารสนเทศทางการศึกษา  งานวิจัยและบริการวิชาการ  งานแผนและงบประมาณ  งานบริหารทั่วไป  งาน
การเงินและบัญชี  งานเทคโนโลยีการศึกษา  งานอาคารสถานที่และงานพัสดุ และจัดเปน 4 ภาควิชา ไดแก  
ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  และภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา  รวมถึงมีโรงเรียนสาธิตฝาย
ประถมศึกษา  และโรงเรียนสาธิตฝายมัธยมศึกษา อยูในสังกัดคณะครุศาสตรนี้ดวย 
  ที่นาสนใจ คือ  โครงสรางและภารกิจของสํานักพัฒนาวิชาการ  ที่เปนเสมือนจุดประสาน 
สงเสริม กํากับและควบคุมการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ   การประสานภารกิจในรูปของ
คณะกรรมการตางๆ  แบงเปนสวนงานระดับกอง  3  สวนงาน ไดแก (1) สวนงานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ  
ประกอบดวยสายงานพัฒนาวิชาการ  สายงานพัฒนาหลักสูตร  สายงานบริหารทุนวิชาการ  และโครงการขยาย
โอกาสอุดมศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2) สวนงานสงเสริมและพัฒนาวิจัย  ประกอบดวยสายงานพัฒนา
วิจัย  สายงานบริหารทุนวิจัย และสายงานประเมินผลและเผยแพร  และ  (3) สวนประกันคุณภาพ  ประกอบดวย
สายงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  สายงานบริหารระบบประกันคุณภาพ  และสายงานระบบฐานขอมูลเพื่อ   
การบริหารวิชาการ    
  ในดานการวิจัยน้ันจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีการระดมทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย  ทุนงบประมาณแผนดิน  ทุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ทุนวิจัยของแตละคณะ  และทุนวิจัย
ตางประเทศ  รวมในปงบประมาณ 2551  กวา 1,574.49  ลานบาท  โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผน
บูรณาการงานวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ที่เนนผสมผสานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเขากับแผนพัฒนา
คุณลักษณะนิสิต   แผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา และแผนพัฒนาสหศาสตรเพื่ออนาคตเขาดวยกันในเชิงบูรณาการ  โดย
ไดกําหนดแผนและแนวทางการวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะหรือสถาบัน และภาควิชาหรือกลุมวิจัย ไว 
ดังนี้  คือ  (1) คลังปญญาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อประเทศไทย  (2) การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย                    
(3) จริยธรรมวิจัยในคน  (4) ปฏิรูปบริหารจัดการกลุมวิจัย  (5) บริหารจัดการงานทุนวิจัย  (6) วิจัยสูอุตสาหกรรม
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และจัดประชุมวิชาการ CU Research Park (7) การพัฒนางานวิจัยสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  (8) คุณธรรม   
การวิจัย  (9) ความปลอดภัยทางชีวภาพ และ (10) การเลี้ยงหรือใชสัตวทดลอง                       
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปดจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น  484 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 115 หลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  30 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท  214  หลักสูตร  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 35 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 99 หลักสูตร จัดหลักสูตรทั้งรูปแบบ
หลักสูตรภาคปกติ  หลักสูตรโครงการพิเศษ  หลักสูตรนานาชาติ  และหลักสูตรทางไกล  ซึ่งแตละหลักสูตรจะผาน
กระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุงที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน   ผานการรับทราบหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตรกอนเปดสอน โดยในปการศึกษา 2551  มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 43,055 คน 
และและบุคลากรทั้งสิ้น 2,909 คน  ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนิสิต ไวรวมกัน 4 ดาน  ไดแก  ดาน
สติปญญาและวิชาการ  ใหเปนผู มีวิสัยทัศน ใฝรู   คิดสรางสรรค  เชี ่ยวชาญในสาขาที ่ศึกษา และมีทักษะ            
การสังเคราะหและวิเคราะห   ดานคุณธรรม  ใหเปนผูมีวินัย เคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม  ซื่อสัตย
สุจริต  มีศีลธรรม  มีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  ดานสังคม ใหเปนผูรับผิดชอบ
ตนเองและตระหนักในบทบาทของตนเองตอสังคม  และเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม  และดานทักษะวิชาชีพ  
ใหเปนผูมีทักษะการใชภาษาไทย  การใชภาษาอังกฤษ  การทํางานในตางวัฒนธรรม  การบริหารจัดการ  การมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  สรุปแนวทางการพัฒนาวิชาการจากผลการสังเกตในการศึกษาวิจัยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ตามองคประกอบของการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  1.2.1 ดานการเรียนการสอน 
   1.2.1.1 การเรียนรูจากการวิจัย การทดลอง  และการปฏิบัติในสภาพจริง 
   1.2.1.2 การใชสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสอน 
   1.2.1.3 การประเมินผลตามสภาพที่แทจรงิ 
  1.2.2 ดานการวิจัย 
   1.2.2.1 พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการงานวิจัยที่เปนระบบมีประสิทธิภาพ 
   1.2.2.2 กําหนดทิศทางการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยระดับชาติ 
   1.2.2.3 สงเสริมการระดมทุนเพื่อการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน 
  1.2.3 ดานนักศึกษา 
   1.2.3.1 มีระบบการคัดกรองนิสิตที่เขมขนทั้งระบบรับตรงและทั่วไป 
   1.2.3.2 กําหนดและกํากับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนิสิตรวมกัน 
   1.2.3.3 จัดระบบหอพักเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค 
   1.2.3.4 เสริมสรางความมีระเบียบวินัย ความออนนอมถอมตนและศักดิ์ศรีของนิสิต 
  1.2.4 ดานคณาจารย 
   1.2.4.1 จัดใหมีจํานวน คุณวุฒิและศักยภาพทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่
สูงและเพียงพอ 
   1.2.4.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการของคณาจารย 
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   1.2.4.3 จัดโครงการอบรมพัฒนาคณาจารยเพื่อการเรียนการสอนยุคใหมอยางตอเนื่อง 
   1.2.4.4 จัดหองพักอาจารยประจําที่เปนสัดสวน สะดวกในการเขาพบของนักศึกษา 
   1.2.4.5 จัดใหมีสํานักพิมพของสถาบันเพื่อจัดพิมพเผยแพรผลงานและสวัสดิการของ
คณาจารย 
  1.2.5 ดานการบริหารจัดการ 
   1.2.5.1 การนําระบบ MIS มาใชในการบริหารจัดการ และการใหบริการ 
   1.2.5.2 สรางวัฒนธรรมองคที่เปนเอกภาพในมิตรภาพและความออนนอมถอมตน   
   1.2.5.3 มุงจัดสภาพแวดลอมของที่ปฏิบัติงานที่สะดวก สบาย สะอาด เปนระเบียบ 
   1.2.5.4 จัดการพื้นที่ของสถาบันเพื่อการบริการและการจัดหารายได 
   1.2.5.5 ใหมีการกําหนดวิสัยทัศนของสถาบันทั้งในระยะยาวและระยะกลาง 
  1.2.6 ดานแหลงเรียนรู 
   1.2.6.1 จัดใหมีหองปฏิบัติการเฉพาะดานที่ทันสมัยและเพียงพอ 
   1.2.6.2 จัดใหฝกประสบการณจริงในสถานประกอบการที่ใกลสถาบัน 
   1.2.6.3 สรางเครือขายสหกิจกับสถานประกอบการรวมผลิตบัณฑิตและรับเขาทํางาน 
  1.2.7 ดานหลักสูตร 
   1.2.7.1 จัดใหมีการประเมินทักษะการใชภาษาตางประเทศในหลักสูตรปริญญาตรี 
   1.2.7.2 จัดใหมีการประเมินทักษะหรือความถนัดเฉพาะดานในหลักสูตรปริญญาตรี 
   1.2.7.3 จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกที่หลากหลายสาขาวิชา   
   1.2.7.4 จัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรความรวมมือกับตางประเทศ  
  1.2.8 ดานสื่อ นวัตกรรม 
   1.2.8.1 สงเสริมการผลิตสื่อ ตํารา นวัตกรรมทางวิชาการในสาขาตาง ๆ 
   1.2.8.2 สนับสนุนการจัดหาสื่ออยางเพียงพอ   
 1.3 มหาวิทยาลัยมหิดล 
  การศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแตวันที่ 24 ธันวาคม 2550 ถึง 31 กรกฎาคม 2551  โดยศึกษา
สภาพทั่วไปของหนวยงานสงเสริมสนับสนุนวิชาการอื่น ๆในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  ศึกษาบริบททั่วไปของ
มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา โดยพบวา มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติความเปนมาที่มีอายุยาวนานมากกวา 100 ป มี
วิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยกวาจะมาเปนมหาวิทยาลัยมหิดล  เริ่มที่โรงศิริราชพยาบาล  โรงเรียนแพทยากร  
โรงเรียนราชแพทยาลัย โดยเปนคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  แลวสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร จนกระทั่งป พ.ศ.2512   จึงไดรับพระราชทานนามใหมวา “มหาวิทยาลัยมหิดล”   มีปรัชญา คือ   
“มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มุงความรู คูคุณธรรม”  และมีวิสัยทัศนวา   “มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษา
ช้ันนํา มีมาตรฐานสากล เนนการวิจัย การศึกษาบริการวิชาการ และเปนศูนยเครือขาย  การเรียนรู เพื่อคุณภาพแหง
ชีวิตและสังคม”   และมีพันธกิจ  7  ประการ  คือ  (1) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัยในระดับสากล เพื่อ
สรางองคความรูใหมๆ และการประยุกต   (2) จัดการศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ                                               
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล  (3) พัฒนาและใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการ 
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ของสังคม  (4) ช้ีนําสังคมไทย สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น การมีสวนรวมของชุมชนและสรางสังคมเรียนรูเพื่อ    
การพัฒนาที่ยั่งยืน  (5) ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตและการดํารงชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  (6) บริหารอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนางานวิชาการ การบริการสังคม และระบบบริหาร  และ  (7) ทําหนาที่เปนศูนยเครือขายการเรียนรู และ
เครือขายการประยุกตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคนและสังคม  และมีการกําหนดนโยบายคุณภาพเพื่อให             
การดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมุงสูเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ดังนี้  คือ  (1) มุงมั่นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสูวิสัยทัศน และเปาหมายของมหาวิทยาลัยช้ีนํา
สังคมไทย สูการพัฒนาที่ยั่งยืน  ตลอดจนมีสวนรวมสงเสริมการสรางสุขภาวะของชุมชน  (2) พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการดําเนินงานของสํานัก/คณะ/สถาบัน ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยเทียบเคียงกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกในระดับเดียวกันหรือที่ เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ เพื่อมุงสูความเปนเลิศ             
(3) สงเสริมและสนับสนุนใหสํานัก/คณะ/สถาบัน พัฒนาระบบการบริหารงานประจําสูงานวิจัย และสรางสรรค
นวัตกรรม  (4) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูอยางเปนระบบ การสรางเครือขายหรือชุมชนนักปฏิบัติ  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาองคความรูสูความเปนเลิศ และสรางสรรคนวัตกรรม  (5) พัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน อยางกวางขวางในมหาวิทยาลัย 
อยางเปดเผย เปนกัลยาณมิตรและ มุงสูโลกาภิวัตน สงเสริมและสนับสนุนใหสํานัก/คณะ/สถาบัน จัดวางระบบ
กํากับ  (6) ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและ มาตรฐานสากล
อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย สํานักอธิการบดี คณะวิชา 14 คณะ 
สถาบันตางๆ 8 สถาบัน  หนวยงานระดับสํานัก 4 หนวยงาน  หนวยงานระดับศูนย  3 ศูนย และ 6 วิทยาลัย   
นอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบอีก  20 แหง หนวยงานตางๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ต้ังอยูในพื้นที่ตางกันสาม
พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 72 ไร เปนที่ต้ังของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   

คณะเทคนิคการแพทยคณะพยาบาลศาสตร  พ้ืนที่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 198 ไร แบงเปน
สามบริเวณ คือ บริเวณถนนศรีอยุธยาเปนที่ต้ังของคณะเภสัชศาสตร  บริเวณถนนพระราม 6  เปนที่ต้ังของคณะ
วิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  สํานักคอมพิวเตอร  ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา  

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู   บริเวณถนนราชวิถี ซึ่งมีบริเวณติดตอกับถนนโยธีอีกดานหนึ่ง  
เปนที่ต้ังของคณะสาธารณสุขศาสตร  คณะเวชศาสตรเขตรอน  โครงการศูนยทดสอบวัคซีน  คณะทันตแพทย
ศาสตร    มหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดเดนในดานการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา    มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษา 2551  รวม 1,916 คน  จากการจัด
การศึกษา  281 หลักสูตร  และเปนนักศึกษาตางชาติถึง 341  คน   

  พ้ืนที่ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ 1,239 ไร 1 งาน 61 ตารางวา  เปน
ที่ต้ังของสํานักงานอธิการบดี  งานตรวจสอบภายใน  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร   คณะวิทยาศาสตร(เฉพาะสวนที่ดําเนินการสอนนักศึกษาชั้นปที่1-2)   
บัณฑิตวิทยาลัย   คณะสัตวแพทยศาสตร   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   สถาบันวิจัยโภชนาการ   สถาบันวิจัย             
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สถาบันพัฒนา         
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การสาธารณสุขอาเซียน   สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร   
สํานักหอสมุด  สํานักสัตวทดลองแหงชาติ  ศูนยศาลา  ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  วิทยาลัยราชสุดา  
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา  วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป  และวิทยาลัยศาสนศึกษา     
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีหนวยงานที่ต้ังภายนอกมหาวิทยาลัย คือ วิทยาลัยการจัดการ ต้ังอยูสองแหง คือ 
ที่อาคารไทยพาณิชย ปารคพลาซา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  สําหรับการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติ และที่อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  สําหรับ      
การเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย และมหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินโครงการขยายการจัดการศึกษาไปยังสวน
ภูมิภาคสามแหงในสามจังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดนครสวรรค  และจังหวัดอํานาจเจริญ  ตามนโยบาย
ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังสวนภูมิภาคอยางมีคุณภาพ  

 มหาวิทยาลัยมหิดล มีสถาบันสมทบ 20 แหง ไดแก  วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาล           
เกื้อการุณย  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  และสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จักรีรัช  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท  วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีราชบุรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีศรีธัญญา  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา 

จังหวัดเพชรบุรี  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  โรงพยาบาลราชบุรี  
และโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ 

 แมวามหาวิทยาลัยมหิดลจะมีที่ต้ังและวิทยาเขตหลายแหงในหลายจังหวัด  แตมีระบบงานบริการ
นักศึกษาที่สะดวกรวดเร็วและถูกตองแมนยํา โดยในระบบนี้มีคุณลักษณะ คือ  (1) เปนระบบงานที่ใชระบบ
เครือขายสื่อสาร MUC-Net ของมหาวิทยาลัย ใหบริการผานระบบ INTRANET/INTERNET ของมหาวิทยาลัย     
(2) เปนระบบที่ใหบริการในลักษณะ Student Web-based Services ประกอบดวยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นดวย
หลักการของ Web-database และ Active Server Page Technology โดยเนน Data Security เปนสําคัญ  (3) เปน
ระบบ ที่ใชสถาปตยกรรม แบบ Client/Server ว่ิงอยูบน Windows Server 200X และใช IIS เปน Web-server        
(4) มี SQL Servers เปน DBMS ประกอบดวยฐานขอมูลหลักกวา 8 ฐานขอมูล  มีการนําระบบฐานขอมูลทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในทุกกระบวนการ  เนื่องจากมีขอมูลของนักศึกษาจํานวนมากตั้งแตระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาเอก  จึงมีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของฐานขอมูลที่ใชทางเครืออินเตอรเน็ตออนไลน         
การบริการทางระบบอินเตอรเน็ตจึงเปนระบบหลักของมหาวิทยาลัย   และจัดใหมีจุดใหบริการ one stop service 
ซึ่งสวนใหญเปนบริการดานเอกสารทางการศึกษา ใบรับรอง ใบรายงานผลการศึกษา  เปนตน 
  สรุปแนวทางการพัฒนาวิชาการจากผลการสังเกตในการศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล  ตาม
องคประกอบของการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  1.3.1 ดานการเรียนการสอน 
      1.3.1.1 การเรียนการสอนจากสถานการณที่สามารถปฏิบัติไดจริง 
   1.3.1.2 การใชสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสอน 
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   1.3.1.3 การประเมินผลตามสภาพที่แทจริง 
  1.3.2 ดานการวิจัย 
   1.3.2.1 มีการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทางการวิจัย 
  1.3.2.2 มีการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง 
  1.3.3 ดานนักศึกษา 
   1.3.3.1 มีระบบการคัดกรองนิสิตที่เขมขนทั้งระบบรับตรงและทั่วไป 
   1.3.2.2 เนนการปลูกฝงคุณธรรม ความเชื่อมั่นและจรรณยาบรรณในวิชาชีพ 
  1.3.4 ดานคณาจารย 
   1.3.4.1 พัฒนาจํานวนและศักยภาพทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรสูงมาก 
   1.3.4.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการของอาจารย 
  1.3.5 ดานการบริหารจัดการ 
   1.3.5.1 การนําระบบ MIS มาใชในการบริหารจัดการ และการใหบริการ 
   1.3.5.2 การพัฒนาโครงสรางทางการบริหารภายในใหสนับสนุนสงเสริมวิชาการ 
  1.3.6 ดานแหลงเรียนรู 
   1.3.6.1 จัดใหมีหองปฏิบัติการเฉพาะดานโดยเฉพาะวิทยาศาสตรสุขภาพที่ทันสมัยและ
เพียงพอ 
   1.3.6.2 จัดใหฝกประสบการณจริงในแหลงฝกปฏิบัติการจริงของสถาบัน 
  1.3.7 ดานหลักสูตร 
   1.3.7.1 เนนความเปนเลิศในหลักสูตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
   1.3.7.2 มีการพัฒนาหลักสูตรใหมๆใหสอดคลองกับความตองการของสังคม 
   1.3.7.3 เปดหลักสูตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่หลากหลายในระดับบัณฑิตศึกษา 
  1.3.8 ดานสื่อ นวัตกรรม 
   1.3.8.1 มีการสนับสนุนการผลิตสื่อ ตํารา นวัตกรรมทางวิชาการสาขาตาง ๆ และ      
การจดสิทธิบัตรจํานวนมาก 
   1.3.8.2 สนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเฉพาะดานที่ทันสมัย 
 1.4 University of Maryland 
             จากการศึกษาภาคสนามที่  University of  Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกาของผูวิจัย  ระหวาง
วันที่ 31 มีนาคม 2551 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2551  โดยผูวิจัยเขาไปสังเกตภาคสนามในพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล และศึกษา
วิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของเพิ่มเติม พบวา University of Maryland เปนมหาวิทยาลัยในลําดับตนๆของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและของโลกในการจัดอันดับคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันตางๆ  ซึ่งประสบผลสําเร็จมากมาย
กับการจัดลําดับคุณภาพและรางวัลระดับโลก มีการนําเสนอและประชาสัมพันธขอมูลความสําเร็จเหลานี้ เชน  
Rankings and Achievements, Faculty Awards, Faculty and Staff Convocation Awards, Faculty and Student 
Achievements,  Nobel Laureates at UM,  Maryland Moments,  University Rankings,  และ U.S. News and World                               
Report  โดยภายในมหาวิทยาลัยก็มีการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรเพื่อ

http://www.faculty.umd.edu/FacAwards/
http://www.umd.edu/university/awards.cfm
http://www.newsdesk.umd.edu/facts/mm/
http://www.newsdesk.umd.edu/facts/mm/
http://www.umd.edu/university/nobelum.cfm
http://www.newsdesk.umd.edu/facts/mm/
http://www.newsdesk.umd.edu/facts/2007rank.cfm
http://www.usnews.com/usnews/edu/eduhome.htm
http://www.usnews.com/usnews/edu/eduhome.htm
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พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในหลายโครงการ  ดังจะเห็นไดจากการจัดใหมีโครงการใหรางวัลในดานตางๆ 
Awards Programs ในมหาวิทยาลัย ไดแก CTE-Lilly Fellows, Distinguished Scholar-Teacher Program, 
Distinguished University Professorships, Maryland Moments, Faculty Awards and Development Programs, and  
President's Medal  เปนตน 

 มหาวิทยาลัยแมรี่แลนดมีการจัดบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัยในรูปแบบตางๆขึ้นใน
มหาวิทยาลัยทั้งที่เปน Colloquia, Conferences, และ Workshops ของคณะ  สาขาวิชา  สถาบัน และศูนยตางๆใน
สังกัดมหาวิทยาลัยหมุนเวียนอยูตลอดทั้งป   มีกลไกในการบริหารจัดการ ในรูปแบบของศูนยหรือหนวยงานใน
การใหสนับสนุนสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของคณาจารย  เชน  Center for Teaching Excellence,  
Computing Facilities,   Instructional Computing Facilities,  Office of Information Technology,  และ Facilities 
Management  เปนตน   รวมทั้งมีกลไกในการบริหารจัดการ ในรูปแบบหนวยงาน  ศูนย  สถาบัน  และหองสมุด
เพื่อสนับสนุนความเปนเลิศทางการวิจัย  เชน Office of  Vice President for Research,  Centers and Institutes, 
Institutional Animal Care and Use Committe Libraries Research Collections,  Office of Research Administration 
and Advancement,  Policies and Procedures, และ Office of Technology Commercialization  มหาวิทยาลัยแมรี่
แลนดยังใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ  โดยมีหนังสือพิมพ news  ที่จัดทําเผยแพรขาวสารภายในของ
มหาวิทยาลัยแหงนี้ถึง 3  ฉบับ ไดแก  University Newsdesk,  Between the Columns,  และ Diamondback Online  
ขาวสารเหลานี้จะมีวางตามอาคารศูนยบริการตางๆ  ตูหนังสือพิมพริมถนน  และตามจุดขึ้นรถประจําทางทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  จัดพิมพเปนภาพสี่สี  มีพาดหัวขาว  มีภาพประกอบและรายละเอียดของขาวใหนาสนใจ  
  ผูวิจัยไดสรุปแนวทางการพัฒนาวิชาการที่ไดจากการศึกษาวิจัยที่ University of Maryland 
ตามองคประกอบของการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ไดดังนี้ 
  1.4.1 ดานการเรียนการสอน 
   1.4.1.1 เนนการปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการเฉพาะดาน 
   1.4.1.2 จัดใหมีแหลงการฝกประสบการณจริง 
  1.4.2 ดานการวิจัย 
   1.4.2.1 การสงเสริมความเชี่ยวชาญของอาจารยดวยงานวิจัย 
   1.4.2.2 จัดปจจัยสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยในศาสตรเฉพาะดานตาง ๆของสถาบัน 
  1.4.3 ดานนักศึกษา 
   1.4.3.1 การจัดศูนยสวัสดิการบริการนักศึกษาที่มีทั้งธนาคาร ไปรษณีย  รานคาสหกรณ   
ศูนยอาหาร  ยิมเนเซียม คลินิกแพทย  รายขายยา หองประชุม ฯลฯ     
   1.4.3.2 จัดใหมีระบบการประกันความปลอดภัยของนักศึกษา 
  1.4.4 ดานคณาจารย 
   1.4.4.1 สงเสริมพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางวิชาการ 
   1.4.4.2 จัดหองและสถานที่ทํางานที่สงเสริมการปฏิบัติงานวิชาการ 
  1.4.5 ดานการบริหารจัดการ 

   1.4.5.1 การเปนตนแบบการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

 

http://www.cte.umd.edu/
http://www.faculty.umd.edu/FacAwards/
http://www.faculty.umd.edu/FacAwards/duplist.html
http://www.newsdesk.umd.edu/facts/mm/
http://www.faculty.umd.edu/FacAwards/
http://www.inform.umd.edu/EdRes/FacRes/FacAwards/cpawards.html
http://www.cte.umd.edu/
http://www.oit.umd.edu/wheretogo/
http://www.oit.umd.edu/as/facilities.html
http://www.facilities.umd.edu/
http://www.facilities.umd.edu/
http://www.umresearch.umd.edu/
http://www.provost.umd.edu/Centers/
http://www.umresearch.umd.edu/IACUC
http://www.lib.umd.edu/cgi-bin/databases.cgi
http://www.umresearch.umd.edu/ORAA/
http://www.umresearch.umd.edu/ORAA/
http://www.umresearch.umd.edu/ORAA/memos_policy/
http://www.otc.umd.edu/
http://www.newsdesk.umd.edu/
http://betweenthecolumns.umd.edu/
http://www.diamondbackonline.com/
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   1.4.5.2 สงเสริมการประชาสัมพันธสถาบันดวยสื่อที่หลากหลายอยางตอเนื่อง 
   1.4.5.3 จัดตั้งสวัสดิการ สหกรณ จัดทําผลิตภัณฑเอกลักษณเพื่อการประชาสัมพันธ
และจัดจําหนายเปนสวัสดิการของสถาบัน 
  1.4.6 ดานแหลงเรียนรู 
   1.4.6.1 การจัดหองปฏิบัติการเฉพาะดานที่ทันสมัยและเพียงพอ 
   1.4.6.2 จัดเสนทางวิ่งรถยนตสายหลักใหหางจากบริเวณอาคารเรียน 
  1.4.7 ดานหลักสูตร 
   1.4.7.1 จัดหลกัสูตรสาขาวิชาที่หลากหลาย 
   1.4.7.2 พัฒนาหลักสูตรในสาขาที่เปนความตองการของทองถิ่น 
  1.4.8 ดานสื่อ นวัตกรรม 
   1.4.8.1 จัดสนับสนุนสื่อ วัสดุ เครื่องมือในการเรียนรูเฉพาะทางที่เพียงพอ 
   1.4.8.2 ใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายในบริเวณอาคารตางๆ 
   1.4.8.3 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
 1.5 Washington State University 
  จากการศึกษาที่  Washington State University(WSU)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ของผูวิจัย ระหวาง
วันที่ 3-8 เมษายน 2551  มีกิจกรรมหลักๆ คือ การเขาศึกษาในชั้นเรียนรวมกับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา    
ภาวะผูนําและจิตวิทยาทางการศึกษาของ College of  Education, Washington State University  ระหวางวันที่ 4-6  
เมษายน 2551  การรวมนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ในวันที่ 7-8  เมษายน 2551  ซึ่งได
สังเกตสภาพทั่วไปของการจัดปจจัยสนับสนุนวิชาการของ WSU  ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตเพื่อเก็บรายละเอียด     
เพิ่มเติม  รวมถึงการศึกษาวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของในพื้นที่  การสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
ของเมือง Pullman รวม 6 วัน พบวา WSU เปนมหาวิทยาลัยในทองถิ่นประจํามลรัฐที่มีวิสัยทัศนการเปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก “World Class Face to Face”  ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางมากกับการจัดการศึกษา
ในหลักสูตรตํ่ากวาระดับบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตศึกษา(undergraduate and graduate)  ซึ่งมีนักศึกษากวา 18,600  
คน  และเปนนักศึกษาจากตางชาติตางวัฒนธรรม กวา  90  เช้ือชาติทั่วโลก(from throughout the nation more than 
90 foreign countries)  มีนักศึกษาหลักสูตรทางไกล(the Distance Degree Programs)  อีกกวา 23,300 คน  มี
คณาจารยผูสอน(instructional faculty members)  กวา  1,300  คน   นอกจากนี้  WSU  ยังใหความสําคัญกับแหลง
เรียนรูที่เปนหองเรียนหองประชุมหรือหอประชุม halls ซึ่งจัดใหมีและพรอมใชงานอยูตามอาคารตางๆทั่ว
มหาวิทยาลัย รวม 29 แหง  มีขนาดและสื่ออุปกรณแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคการใชงาน  เชน Todd Hall 
ความจุ  539  ที่นั่ง มีหูฟง โตะยึดกับพ้ืนไมสามารถเคลื่อนยายได มีเกาอี้แบบมีที่วางแขน Abelson Hall มีความจุ  
186  ที่นั่ง  มีหูฟง โตะยึดกับพ้ืนไมสามารถเคลื่อนยายได มีเกาอี้แบบมีที่วางแขน, และ Smith Gymnasium  ความจุ  
54  ที่นั่ง  โตะเกาอี้สามารถเคลื่อนยายได เปนตน  การขอใชบริการหองเรียนและหองประชุมตางๆ  บริการผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อการบริหารจัดการ  MIS   
  มีสนามกีฬาประเภทตางๆกระจายอยูทั่วบริเวณของมหาวิทยาลัย  ไดแก บริเวณของอาคารกีฬา
อเนกประสงค Beasley Performing Coliseum  มีสนามกีฬาในรมหลากหลายประเภท(Indoor Practice Facility)  มี
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สนามกีฬาประเภทตางๆที่สรางไวในบริเวณพื้นที่ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูใกล
บานพักของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและไมไกลจากหอพักนักศึกษา  มีสนามเทนนิส(Tennis Courts) ที่มีพ้ืนที่
กวางขวางรวมกันมีหลายสิบสนาม  มีสนามกอลฟมาตรฐาน สนามซอมกอลฟ สนามฟุตบอลที่คลุมดวยผาใบ
ขนาดใหญสีขาวเพื่อปองกันหิมะและควบคุมอุณหภูมิ  สนามอเมริกันฟุตบอลที่ช่ือ Rogers Field  สนามเบสบอล  
สนามบาสเกตบอล  สนามกรีฑามาตรฐานทั้งประเภทลูประเภทลานรวมอยูที่ Martin Stadium และมีอาคาร
วิทยาศาสตรสุขภาพการกีฬา(Student Recreation Center)  ที่สรางดวยเงินรายไดจากคาบํารุงของสมาชิกทั้ง
นักศึกษา  บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สมัครเปนสมาชิก  สวนบุคคลภายนอกที่ไมไดเปนสมาชิกก็
สามารถเขาใชบริการไดโดยจายคาธรรมเนียมรายวัน   ภายในมีเครื่องออกกําลังกายประเภท(fitness)  ทั้งสองชั้น  
มีสนามกีฬาในรม   มีรานคาจําหนายเสื้อผาและอุปกรณกีฬา   มีรานอาหารวาง  ที่นาสนใจคือในชวงหลังเลิกเรียน 
มีนักศึกษาและบุคลากรเขาใชบริการจํานวนมากทั้งสองชั้นของอาคารแหงนี้ 
  WSU  ใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูและแหลงสืบคน  โดยจัดใหมีทั้งหอสมุดกลางและ
หองสมุดประจําคณะวิชาตาง ๆ  โดยมี The Holland and Terrell Libraries  เปนหอสมุดกลางเปนแหลงรวมตํารา
และสื่อทุกประเภท  มีหองประชุมทางไกล(distance conference)  มีการจัดโตะที่นั่งและคอมพิวเตอรไวบริการ
สืบคนตามมุมและบริเวณตางๆ   นอกจากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยแลวในคณะวิชาตางๆ จะมีหองสมุด
เฉพาะดานประจําคณะวิชาตางๆ   เชน  ที่วิทยาลัยการศึกษา(College of Education) จะมีหองสมุดที่เปนศูนยรวม
หนังสือตําราทางดานการศึกษาทุกศาสตรที่ช่ือวา George B. Brain Education Library  หองสมุดวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์และวิทยาศาสตรประยุกต อยูที่หองสมุดที่ช่ือวา Owen Science and Engineering Library หองสมุดทาง
สาขาวิชาดานการเกษตร อยูที่หองสมุดที่ช่ือวา The George W. Fischer Agricultural Sciences  หองสมุดดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ อยูที่หองสมุดที่ช่ือวา  The Health Sciences Library  หองสมุดดานสถาปตยกรรม อยูที่
หองสมุดที่ช่ือวา The Architecture Library  นอกจากนี้  WSU  ยังมีบริการหองสมุดทางไกลที่เช่ือมผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต สําหรับนักศึกษาหลักสูตรทางไกล(The Distance Degree Program)  และที่วิทยาเขตทั้งสามแหงก็จะมี
หองสมุดประจําวิทยาเขตทุกแหง 
  ศูนยบริหารมหาวิทยาลัยจะรวมอยูที่ อาคารช่ือ  French Administration  เปนอาคารศูนยกลาง    
การบริหารงานของอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย  จะเปนที่ต้ังสํานักงานฝายตางๆรวมอยูที่ช้ันหนึ่งและ
ช้ันสอง  เชน ฝายการเงินการคลัง  ฝายทะเบียนและหลักฐานทางการศึกษา  ฝายรับเขาศึกษา  ฝายแนะแนวและให
คําปรึกษา  ฝายกองทุนการศึกษา  ฝายพัฒนาวิชาการ เปนตน  สวนช้ันสามและชั้นสี่จะเปนหองประชุมผูบริหาร 
และหองประชุมสภามหาวิทยาลัย (Council of University meeting room)   ถัดจากหองประชุมจะเปนหองทํางาน
ฝายบริหารของมหาวิทยาลัย(Officers of  the University)  ซึ่งแบงฝายบริหารเปนฝายตางๆตามตําแหนงที่ตํ่ากวา
อธิการบดี ไดแก  รองอธิการบดีฝายประธานบริหาร(Provost and Executive Vice President)  ผูอํานวยการฝาย
บริหารการเงิน(Executive Budget Director)  รองอธิการบดีฝายระบบสารสนเทศ(Vice President for Information 
Systems)  รองอธิการบดีฝายผูชวยบริหาร(Associate Executive Vice President) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
(Acting Vice President for Student Affairs)  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา(Associate Vice President for 
Educational Development)  รองอธิการบดีฝายพัฒนามหาวิทยาลัย(Vice  President  for  University  Development)  
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รองประธานฝายสํานักคณบดี(Vice Provost for Faculty Affairs)  รองประธานฝายวิจัย(Vice Provost for Research) 
รองอธิการบดีฝายสํานักธุรกิจ(Vice President for Business Affairs)  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ(Vice 
President for University Relations)  ผูอํานวยการการกีฬาระหวางสถาบัน(Director of Intercollegiate Athletics) 
รองอธิการบดีฝายสิทธิมนุษยชน(Vice President for Equity and Diversity) และจะมีรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
ของ Washington State University  อีกสามวิทยาเขต  คือ WSU Vancouver, WSU Tri-Cities และ WSU Spokane   
สําหรับผูบริหารระดับคณบดี ผูอํานวยการสํานัก ศูนยวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ที่เทียบเทาคณะ  จะมีหองทํางาน
ประจําที่คณะวิชาหรือสํานักงานนั้นๆ ไมไดรวมอยูที่อาคารศูนยบริหารแหงนี้  ไดแก College of Veterinary 
Medicine, College of Agricultural, Human, and Natural Resource Sciences, College of Engineering and 
Architecture, College of Nursing, WSU Extension, Graduate School, College of Sciences, College of Pharmacy, 
College of Liberal Arts, College of Education, College of Business, Libraries, Extended University Services,  
University Honors College และสํานักสภาที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Counsel)      
  การจัดสวัสดิการของ WSU ที่มีรถโดยสารบริการรับสงนักศึกษาและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย  ทั้งภายในเมือง  Pullman  ที่ต้ังของมหาวิทยาลัย  และระหวางเมือง Moscow ในมลรัฐ Idaho  จัดเปน
สวัสดิการสําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยตองทําบัตรสมาชิก  Cougar card  คาสมัครเจ็ด
ดอลลารสหรัฐ  ซึ่งจะสามารถใชบริการรถโดยสารไดตลอดป  รถโดยสารจะมีเสนทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัยไปยัง
สถานที่ตางๆรอบเมือง Pullman และยังมีเสนทางจากมหาวิทยาลัย WSU ไปยังสนามบินซึ่งอยูนอกตัวเมือง 
Pullman ผานเขาไปภายในมหาวิทยาลัย University of  Idaho  ที่เมือง Moscow  ของมลรัฐ Idaho ไดดวย  ที่สําคัญ
คนขับรถโดยสาร  ทุกคันแตงกายสุภาพ  มีอัธยาศัยดีและมีทาทีที่เปนมิตรกับผูโดยสารทุกคน  นอกจากจะมีหนาที่
ขับรถ  รับสัมภาระที่หนักขึ้นรถชวยผูโดยสารแลว  เมื่อมีผูพิการมาขึ้นรถ  คนขับจะชวยอุมหรือยกรถเข็นขึ้นรถ
โดยรถทุกคันจะมีที่ยกและเปนทางขึ้นสําหรับยกผูพิการขึ้นรถไดดวย  และจะพบวามีปายเอื้อเฟอผูพิการอยูทุก
ระยะตามขางถนนภายในมหาวิทยาลัย  นอกจากนั้นยังมีเสาติดสัญญาณฉุกเฉิน Emergency  เพื่อใหเรียกขอความ
ชวยเหลือ  ติดตั้งอยูบริเวณใกลปายที่จอดรถโดยสารประจําทางและตามพื้นที่ตางๆระหวางอาคารภายใน
มหาวิทยาลัย (WSU, 2007) 
  ผูวิจัยไดสรุปแนวทางในการพัฒนาวิชาการที่สําคัญตามองคประกอบของการพัฒนาวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาจากการศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย WSU  ดังนี้ 
  1.5.1 ดานการเรียนการสอน 
   1.5.1.1 เนนผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู 
   1.5.1.2 การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนทางไกล 
  1.5.2 ดานการวิจัย 
   1.5.2.1 กําหนดภาระงานวิจัยเปนภารกิจหลักของอาจารยควบคูกับการสอน 
   1.5.2.2 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
  1.5.3 ดานนักศึกษา 
   1.5.3.1 มีการจัดสวัสดกิาร เชน ประกันภัย  ระบบรักษาความปลอดภัย    
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   1.5.3.2 มุงเนนการจัดสวัสดิการของนักศึกษา เชน รถโดยสารของสถาบัน  หอพัก  
สหกรณรานคา  โรงยิมเนเซียม สนามกีฬา ฯลฯ  
  1.5.4 ดานคณาจารย 
   1.5.4.1 เพิ่มจํานวน คุณวุฒิและศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชา 
   1.5.4.2 จัดสวัสดิการบานพักอาจารยที่มีความเหมาะสม 
   1.5.4.3 จัดหองปฏิบัติงานของอาจารยประจําที่เปนสัดสวนเขาพบไดงาย 
  1.5.5 ดานการบริหารจัดการ 
   1.5.5.1 มีการจัดสรรงบประมาณสวนใหญสูสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา 
   1.5.5.2 จัดสวัสดิการศูนยบริการยิมเนเซียมและกีฬาในรม 
   1.5.5.3 การสรางมูลคาสินคาดวยการผลิตและจําหนายตราสถาบัน 
   1.5.5.4 เพิ่มงบประมาณดานการประชาสัมพันธใหเพียงพอและเหมาะสม 
   1.5.5.5 การบริการรถรับสงภายในและภายนอกสถาบัน 
  1.5.6 ดานแหลงเรียนรู 
   1.5.6.1 การจัดการหองเรียนและหองประชุมที่พรอมบริการวิชาการ 
   1.5.6.2 จัดใหมีหองสมุดกลางและหองสมุดประจําคณะวิชา 
   1.5.6.3 จัดใหนักศึกษาฝกประสบการณในสถานประกอบการจริง 
  1.5.7 ดานหลักสูตร 
   1.5.7.1 เปดสอนหลักสูตรที่หลากหลายสาขาวิชา  
   1.5.7.2 มุงเนนเปดหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น  
   1.5.7.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรความรวมมือกับตางประเทศ 
   1.5.7.4 พัฒนาหลักสูตรสหกิจเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
  1.5.8 ดานสื่อ นวัตกรรม 
   1.5.8.1 การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา คนควา เรียนรู 
   1.5.8.2 จัดทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรมของอาจารยประจํา
คณะวิชา 
 1.6  ผลการศึกษาพหุกรณีในภาพรวม 
  จากการศึกษาพหุกรณีสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน  5 แหง   ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล University of Maryland และ Washington 
State University  เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  ไดวิเคราะหขอคนพบในภาพรวมโดย
สรุปเปนแนวทางการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้   
  1.6.1 ดานการเรียนการสอน   ไดแนวทางการพัฒนา ดังนี้  คือ  (1) การเรียนการสอนที่เนน    
การปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการเฉพาะดาน   (2) การใชเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนทางไกล  (3) สงเสริม   
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การจัดการเรียนการสอนทางเครือขายดวย e-learning  ในแตละรายวิชา  (4) ทดสอบพื้นฐานภาษาตางประเทศของ
นักศึกษาและคัดแยกหองเรียนเพื่อจัดสอนตามพื้นฐาน  (5) การประเมินผลตามสภาพที่แทจริง  (6) จัดใหมี        
การประเมินทักษะการใชภาษาตางประเทศในหลักสูตรปริญญาตรี และ (7) จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
หลากหลายสาขาวิชา    
  1.6.2  ดานการวิจัย    ไดแนวทางการพัฒนา ดังนี้  คือ  (1) การกําหนดใหงานวิจัยเปนภารกิจ
หลักที่อาจารยตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  (2) จัดปจจัยสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยในศาสตรเฉพาะดานตาง ๆ
ของสถาบัน  (3) พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการงานวิจัยที่เปนระบบมีประสิทธิภาพ  (4) กําหนดทิศทาง      
การวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยระดับชาติ  (5) สงเสริมการระดมทุนเพื่อการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
สถาบัน และ  (6) การสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง     
  1.6.3 ดานนักศึกษา   ไดแนวทางการพัฒนา ดังนี้   (1) จัดใหมีศูนยบริการนักศึกษา  (2) สราง
ระบบการประกันความปลอดภัยของนักศึกษา  (3) จัดใหมีการฝกประสบการณในสถานประกอบการจริง            
(4) การจัดสรรงบประมาณสวนใหญสูสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา  (5) พัฒนาระบบการคัดกรองเขาศึกษาทั้ง
ระบบรับตรงและทั่วไป  (6) พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบ ขยันและอดทน  (7) สงเสริม
กองทุนพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอ  (8) จัดระบบหอพักเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค และ             
(9) เสริมสรางความมีระเบียบวินัย ความออนนอมถอมตนและศักดิ์ศรีของนิสิต    
  1.6.4 ดานคณาจารย    ไดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ คือ (1) จัดปจจัยสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณาจารย  (2) เพิ่มจํานวน คุณวุฒิและศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชาใหไดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  (3) จัดสวัสดิการบานพักอาจารยที่มีความเหมาะสม  (4) สงเสริม
สนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการของคณาจารย  (5) จัดโครงการอบรมพัฒนาคณาจารยเพื่อการเรียนการสอน
ยุคใหมอยางตอเนื่อง และ  (6) จัดใหมีสํานักพิมพของสถาบันเพื่อจัดพิมพเผยแพรผลงานและสวัสดิการของ
คณาจารย    
  1.6.5 ดานการบริหารจัดการ ไดแนวทางการพัฒนา ดังนี้  คือ (1) การเปนตนแบบการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ  (2) สงเสริมการประชาสัมพันธสถาบันดวยสื่อที่
หลากหลายอยางตอเนื่อง  (3) จัดเสนทางวิ่งรถยนตสายหลักใหหางจากบริเวณอาคารเรียน  (4) จัดสวัสดิการ       
รถโดยสารสถาบัน หอพัก สหกรณรานคา โรงยิมเนเซียม สนามกีฬา ฯลฯ  (5) การสรางมูลคาสินคาดวยการผลิต
และจําหนายตราสถาบัน  (6) แตงตั้งสรรหาผูบริหารที่ยึดความรูความสามารถมากกวาวัยวุฒิ  (7) นําระบบ
ฐานขอมูล MIS และโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการบริการวิชาการ  (8) สรางวัฒนธรรมองคที่เปนเอกภาพใน
มิตรภาพและความออนนอมถอมตน  (9) มุงจัดสภาพแวดลอมของที่ปฏิบัติงานที่สะดวก สบาย สะอาด เปน
ระเบียบ  (10) จัดการพื้นที่ของสถาบันเพื่อการบริการและการจัดหารายได  และ (11) การพัฒนาโครงสรางทาง     
การบริหารภายในใหสนับสนุนสงเสริมวิชาการ 
  1.6.6 ดานแหลงเรียนรู     ไดแนวทางการพัฒนา ดังนี้  คือ  (1) การจัดการหองเรียนและหอง
ประชุมที่พรอมบริการวิชาการ  (2) จัดใหมีหองสมุดกลางและหองสมุดประจําคณะวิชา  (3) จัดใหนักศึกษาฝก
ประสบการณในสถานประกอบการจริง   (4) จัดหองปฏิบัติการเฉพาะดานที่ทันสมัย และเพียงพอ   (5) จัดเสนทาง 
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รถยนตสายหลักใหหางจากบริเวณอาคารเรียน  (6) จัดใหมีหองปฏิบัติการเฉพาะดาน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร
สุขภาพที่ทันสมัยและเพียงพอ  (7) สรางเครือขายสหกิจกับสถานประกอบการรวมผลิตบัณฑิตและรับเขาทํางาน 
และ  (8) สาขาวิชาชีพครูเนนปฏิบัติการจริงที่โรงเรียนสาธิต 
  1.6.7 ดานหลักสูตร   ไดแนวทางการพัฒนา ดังนี้  คือ  (1) จัดหลักสูตรสาขาวิชาที่หลากหลาย
ตามความตองการของทองถิ่น  (2) พัฒนาหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรความรวมมือกับตางประเทศ               
(3) พัฒนาหลักสูตรสหกิจเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  (4) จัดหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพควบคุมใหไดมาตรฐาน
วิชาชีพ  (5) ขยายการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ (6) เปดหลักสูตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่หลากหลาย
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
  1.6.8 ดานสื่อ นวัตกรรม   ไดแนวทางการพัฒนา ดังนี้  คือ  (1) จัดสนับสนุนสื่อ วัสดุ เครื่องมือ
ในการเรียนรูเฉพาะทางที่เพียงพอ  (2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนาสื่อนวัตกรรม  (3) จัดทรัพยากร
สนับสนุนการพัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรมของอาจารยประจําคณะวิชา  (4) สงเสริมการผลิตสื่อ ตํารา 
นวัตกรรมทางวิชาการในสาขาตาง ๆ  (5) การใชสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสอน 
 

2. ผลการวิจัยสํารวจสถาบัน 

 การวิจัยสํารวจสถาบัน(institutional  survey  study) ในดานการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งนี้  
เปนระยะที่ 1  ของการวิจัย  เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในสถาบัน 
อุดมศึกษา :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โดยเปนขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล 3 วิธี คือ การศึกษา
วิเคราะหเอกสาร(document analysis)  การศึกษาเชิงสํารวจ(survey study)  โดยใชแบบสอบถาม และสนทนากลุม 
เปาหมาย(focus  group  discussion)  ไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 2.1 ผลการศึกษาวิเคราะหเอกสาร 
  ผลการศึกษาวิเคราะหเอกสาร(documentary analysis)  เปนการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับ    
การพัฒนาวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ
แรก เมื่อป พ.ศ. 2548 และรอบสอง ในป พ.ศ. 2551  รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  และ พ.ศ.2550 รวมถึงเอกสารอื่น ๆ เชน รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
คําสั่ง  ระเบียบ  กฎ  และเกณฑที่สะทอนถึงบริบททั่วไปและบริบทโจทยวิจัยในสภาพปญหาและแนวทาง       
การพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยไดผลการวิเคราะห ดังนี้  (1) บทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ที่สะทอนถึงสภาพและแนวทางการพัฒนาวิชาการ  (2) ผล       
การประเมินคุณภาพภายนอกที่สะทอนถึงสภาพและแนวทางการพัฒนาวิชาการ  (3) ผลการประเมินตาม           
คํารับรองการปฏิบัติราชการที่สะทอนถึงสภาพและแนวทางการพัฒนาวิชาการ และ (4) สาระของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548  ที่สะทอนถึงสภาพและแนวการพัฒนาวิชาการ 
  2.1.1 บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ที่สะทอนถึงสภาพและ
แนวทางการพัฒนาวิชาการ 
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   ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 กําหนดให
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลัง        
การเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
อยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และสงเสริมวิทยฐานะครู  และตามมาตรา 8  แหงบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547     
(ราชกิจจานุเบกษา, 2547)  มีพันธกิจสําคัญ 8  ดาน ไดแก  (1) การผลิตบัณฑิต  (2)  การวิจัย  (3) การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม (4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี                      
(6) การเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  (7) การดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ  (8) การพัฒนา     
ขีดสมรรถนะขององคกรและผลการดําเนินงาน  
   สงเสริมการมีบทบาทของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาที่ในมาตรา 18(1), (3), (7) มี
อํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหเนนอํานาจและหนาที่ทางดาน
วิชาการ ดังนี้  คือ  (1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย                
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  (3) กํากับมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา   
การเปดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  (7) พิจารณาให          
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
   สงเสริมการมีบทบาทในสวนของสภาวิชาการ ในหนาที่ตามมาตรา 22 (1),  (2),  (8), 
(10), (11)  ดังนี้  (1) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอน และ       
การวัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย  (2) พิจารณา
เสนอดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน   การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา                 
(8) แสวงหา วิธีการที่จะทําใหการศึกษา  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคม  การปรับปรุง  การถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทองถิ่นการผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู     
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิ่งขึ้น  (10) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย  (11) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
   ควรสงเสริมบทบาทของคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน ในหนาที่ตามมาตรา 26  
(2) และ (3) ใหเดนชัดขึ้น ดังนี้  (2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย และแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อ        
การพัฒนาทองถิ่น และ  (3) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
   การบริหารงานของอธิการบดีใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา 31 (8)  สงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ   สภาคณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษาใหเอื้อ
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ตอการพัฒนาทางวิชาการย่ิงขึ้น  และเรงรัดการนําแผนยุทธศาสตรที่สงเสริมการพัฒนาวิชาการของสถาบันสู  
การปฏิบัติโดยเรงดวน ไดแก ประเด็นของยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังนี้ 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐาน มีเปาประสงค : 
พัฒนาบัณฑิตให มีความรูคูคุณธรรมและมีทักษะความชํานาญในสาขาวิชาเอกเพื่อใหบัณฑิตมีความเปนเลิศใน
วิชาชีพและมีศักยภาพในการแขงขัน 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  การสรางองคความรูใหม นวัตกรรมและเทคโนโลยีบน
พ้ืนฐานของการวิจัย  มีเปาประสงค :  พัฒนางานวิจัยใหเปนเครื่องมือและกลไกในการสรางองคความรูใหม 
สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :  การพัฒนาคุณภาพของงานบริการทางวิชาการแกสังคม        
มีเปาประสงค :  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีภาพลักษณที่ดีในดานการชวยเหลือและพัฒนาทองถิ่นใหมี            
ความเขมแข็งในดานเศรษฐกิจและสังคม 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางความเขมแข็งของทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม  
มีเปาประสงค : พัฒนาทุนทางศิลปวัฒนธรรมใหเกิดเปนพลังของสังคม รวมทั้งสรางองคความรูใหม และ
นวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพรภูมิปญญาไทยใหกาวไปสูสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :  การปรับปรุงพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  มีเปาประสงค : 
พัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อชวยใหเกิดการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพการผลิต(productivity)  และการสราง
มูลคาเพิ่ม(value added) ใหแกผลิตภัณฑและบริการของชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ (บัณฑิต) และบริการของ
มหาวิทยาลัย   
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  การดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ  เปาประสงค : 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยโครงการตามแนวพระราชดําริ 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 :  การบริหารจัดการคุณภาพขององคกรทั่วทั้งระบบ(TQM)  มี
เปาประสงค :  พัฒนาระบบงานของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บนพื้นฐานของ
ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใหองคกรสามารถกาวไปขางหนาไดอยางตอเนื่อง    
   สําหรับคณะกรรมการบริหารงานทางดานวิชาการ  2 คณะ คือ คณะกรรมการวิชาการ 
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนคณะทํางานทางดานวิชาการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาตามลําดับ ภายใตการบริหารงานของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 
ประกอบดวย อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน  มีคณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัย 
ประธานโปรแกรมวิชาหรือประธานหลักสูตรสาขาวิชาเปนกรรมการ  และมีผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  หรือผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา  ในระดับบัณฑิตศึกษาเปนกรรมการ
และเลขานุการ  ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ในการเสนอแผนการพัฒนา แผนงบประมาณ ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
การกํากับ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการในการจัดการศึกษา การอนุมัติผลการศึกษา ตาราง   
การเรียนการสอน  อาจารยผูสอน  และปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย  ควรมีการสงเสริมใหมีบทบาทใน   
การพัฒนาวิชาการเพิ่มขึ้นดังนี้  (1) การปรับปรุงขอบังคับสถาบันวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 
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ระดับปริญญาตรีใหทันสมัยสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา  (2) สงเสริมบทบาทการพัฒนาวิชาการของคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ใหมีการประชุมและปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่อง  (3) เสริมสรางกลไกและพัฒนาความเขมแข็งขององคคณะบุคคล
ทางวิชาการใหสามารถเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาวิชาการอยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 
   สวนการบริหารวิชาการในระดับคณะซึ่ งอยู ในรูปของคณะกรรมการ  ไดแก  
คณะกรรมการบริหารคณะ  และในแตละสาขาวิชาก็จะมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชา  ซึ่ง
ประกอบดวยอาจารยประจําสาขานั้นๆไมนอยกวา 5 คน เปนคณะกรรมการ  มีหนาที่ในการจัดหลักสูตร            
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  การจัดแผนการเรียนการสอน จัดอาจารยผูสอน  การประกันคุณภาพหลักสูตร    
การรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร  การดูแลชวยเหลือและที่ปรึกษานักศึกษา เปนตน  ควรมีการสงเสริมใหมี
บทบาทสูงขึ้นในดานตอไปนี้  (1) สรางหรือพัฒนาภาวะผูนําวิชาการแกผูบริหารระดับคณะและโปรแกรมวิชาให
สูงขึ้น  (2) ลดความผิดพลาดในการจัดหลักสูตรสาขาวิชา  (3) ปรับปรุงและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหได
มาตรฐาน  (4) สรางจิตสํานึก  ความรับผิดชอบ  จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีสวนรวมและความเปนเจาของใน
หลักสูตรสาขาวิชาที่สังกัด  (5) พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสรางความสัมพันธอัน
ดีระหวางนักศึกษาและอาจารย  (6) พัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตรใหมีความเขมแข็งไดมาตรฐาน
หลักสูตรและวิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาที่มีสภาวิชาชีพควบคุม  (7) สนับสนุนการทําผลงาน
ทางวิชาการ  การศึกษา อบรม และการทําวิจัยของอาจารย  (8) เสริมสรางกลไกการกํากับ นิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร  การเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะทอนถึงสภาพและแนวการพัฒนาวิชาการ 
   2.1.2.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไดรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกในรอบแรก  เมื่อป  พ .ศ .2548  และจากผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ีของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548)  ไดช้ี
จุดที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับงานดานวิชาการ และปจจัยสนับสนุนทางวิชาการ ไดแก การใหความสําคัญกับการนํา
เทคโนโลยีเขามาใชในการจัดทําฐานขอมูลนักศึกษาอยางเปนระบบ  การติดตามผลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน
ดานคาตอบแทน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตการสนับสนุนสงเสริมการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและ
วิทยานิพนธนักศึกษาการสงเสริม ใหคณาจารยมีความเขาใจในเรื่องผูเรียนเปนศูนยกลางใหมากขึ้น  สงเสริม
ศักยภาพอาจารยดานการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยใหมากขึ้น  การบูรณาการดานเนื้อหา หลักสูตรการเรียน        
การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเขาดวยกันเปนภาพองครวมมากขึ้น  
กิจกรรมนักศึกษาและกระบวนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริงใหมากขึ้น  การทบทวนจํานวนคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร ผูสอน และที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตสิ่งที่มี
คุณคาแกสังคม  หนังสือหองสมุดในสวนที่เปนแหลงคนความีไมเพียงพอ  คอมพิวเตอรชวยสืบคนยังไมสะดวก
ในดานการบริหารจัดการ  ควรมีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาแหลงเรียนรู  การกระตุนใหนักศึกษามีนิสัย       
รักการอาน การแสวงหาแหลงทุนเพื่อการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูและวิจัยสถาบันเพื่อประโยชนตอการพัฒนา    
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การเรียนการสอนและทองถิ่นมากขึ้น  ไมมีขอมูลอาจารยที่เปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพภายนอกสถาบันไว  
ภาระงานของอาจารยสูงเปนอุปสรรคของการขยายการใหบริการวิชาการ  การวางแผนและกําหนดมาตรการ
บูรณาการการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานมากขึ้น  สรางความเชื่อมั่นดานวิชาการของคณาจารยแกชุมชน 
จังหวัด  สงเสริมความเขาใจมิติวัฒนธรรมดวยการบูรณาการเขากับการดําเนินงาน  ทั้งการจัดการศึกษา  การวิจัย 
และการบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่น  การบูรณาการดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
มหาวิทยาลัย  ทั้งความตอเนื่องของผูรับผิดชอบและความรูความเขาใจ และขาดการจัดเก็บเอกสารหลักฐานและ
ขอมูลเพื่อรองรบัการประเมิน  
   2.1.2.2 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไดรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกในรอบที่สอง ในวันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ.2551 และจากผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ี
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2551) 
ไดผลการประเมินและจุดที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับงานดานวิชาการและปจจัยสนับสนุนทางวิชาการโดยรวม ดังนี้
(ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่  2     แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกตามมาตรฐาน 
 

   

มาตรฐาน 
 

ชื่อมาตรฐาน 
 

น้ําหนัก 
 

คะแนนที่ได 
ระดับ 

การประเมิน 
1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 35 3.17 พอใช 
2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 20 2.87 พอใช 
3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 20 3.67 ดี 
4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 25 4.67 ดีมาก 

คาถวงน้ําหนักมาตรฐานที่ 1-4 100 3.59 ดี 

5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 4.30 ดี 
6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 4.11 ดี 
7 มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ 20 4.34 ดี 

คาถวงน้ําหนักมาตรฐานที่ 1-7 160 3.38 ดี 

   
    ผลการประเมินตามกรอบสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (สมศ.)  พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไดรับการรับรองตามเกณฑ คือ ได
คะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักทั้ง 7 มาตรฐาน  ต้ังแตระดับดีขึ้นไป (3.51-5.00)   มีอยางนอย 5 มาตรฐาน มีผล        
การประเมินไมต่ํากวาระดับ ดี  และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับที่ตองปรับปรุง  ผลการประเมินโดยรวม 7  
มาตรฐานอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.83)  โดยผลการประเมิน  4 มาตรฐานแรกอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย
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ถวงน้ําหนัก 3.59)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดีมาก 1 มาตรฐาน อยูในระดับดี 4 มาตรฐาน  และ
อยูในระดับพอใช  2  มาตรฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพบัณฑิต  จากผลการประเมินไดเสนอจุดเดนและ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ดังนี้  จุดเดน คือ การมีงานทําของบัณฑิตและการไดทํางานตรงตามสาขาที่สําเร็จ
การศึกษาอยูในระดับสูง และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  (1) ควรใชสารสนเทศจากผลการประเมิน               
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตมาพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาอยางตอเนื่อง  (2) ควรมีกลยุทธใน          
การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ  (3) ควรมีแผนในการรับนักศึกษากลุมที่มีความสามารถพิเศษและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยดวยกลยุทธที่ดึงดูดใจ 
    มาตรฐานที่ 2   การวิจัยและงานสรางสรรค  จากผลการประเมินไดเสนอ
จุดเดนและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ดังนี้ จุดเดน คือ  มีกองทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนการเริ่มตนที่ดี
ตอการพัฒนาดานการวิจัย  และมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  คือ (1) การวิจัยสถาบันหรือการวิจัยเพื่อพัฒนา   
การเรียนการสอนมีนอย  ควรมียุทธศาสตรและแผนพัฒนางานวิจัยดานนี้อยางชัดเจน  (2) ภาระงานดานการวิจัยมี
คาน้ําหนักคะแนนนอยกวาภาระงานการสอน  สงผลใหอาจารยไมมีแรงจูงใจในการทําวิจัย  (3) อาจารยมีภาระ
งานการสอนและงานสํานักงานมากทําใหไมมีเวลาในการทําวิจัย จึงควรมีแผนในการลดภาระงานลงใหเหมาะสม  
โดยอาจจะตองเพ่ิมบุคลากรสายสนับสนุน (4) อาจารยและนักวิจัยขาดแรงจูงใจในการทําวิจัยควรมียุทธศาสตร
ในการเพิ่มแรงจูงใจการทําวิจัย  เชน  คาตอบแทนหรือรางวัลอื่น ๆ สงเสริมการทําผลงานวิชาการ  และทบทวน
การบริหารจัดการทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อจูงใจใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้น 
    มาตรฐานที่ 3   การบริการวิชาการ  จากผลการประเมินไดเสนอจุดเดนและ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ดังนี้ จุดเดน คือ (1) มีการสนับสนุนงบประมาณอยางเหมาะสม  (2) มีการนําความรู
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  (3) โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเปนโครงการที่ใหบริการ
วิชาการที่เขาถึงชุมชนไดดี และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ  (1) ควรสงเสริมใหคณาจารยไดมีโอกาสเขารวม
เปนกรรมการวิชาการตาง ๆใหมากขึ้น  (2) ควรพิจารณาเลือกโครงการที่จะบริการวิชาการกับสังคมใหเหมาะสม
โดยเนนการเรียนรูของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 
    มาตรฐานที่ 4   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จากผลการประเมินได
เสนอจุดเดนและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้  จุดเดน คือ ลักษณะภูมิศาสตรของที่ต้ังมหาวิทยาลัยมี       
ความอุดมสมบูรณดวยภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ (1) ควรมี   
แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากรในกองศิลปะและวัฒนธรรมใหถึงระดับเชี่ยวชาญหรือมืออาชีพ โดย           
การสนับสนุนใหมีชุดโครงการวิจัยและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  (2) สรางความรวมมือกับชุมชน แสวงหา
ภูมิปญญา  สรางนวัตกรรม และพัฒนาสูมาตรฐานสากล 
    มาตรฐานที่ 5   การพัฒนาสถาบันและบุคลากร   จากผลการประเมินไดเสนอ
จุดเดนและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ดังนี้  จุดเดน  คือ มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญและทุมเททรัพยากรใน
การพัฒนาสถาบันและบุคลากรอยูในระดับสูง  อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้น และขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา  คือ  (1) ควรปรับปรุงกระบวนการจัดสรรทรัพยากรดานการพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุนใหมาก
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ขึ้น  (2) ควรปรับคาใชจายตอหัวนักศึกษาใหเหมาะสม  (3) ควรพัฒนาระบบการพัฒนาสถาบันสูการเปนองคกร
การเรียนรู   
    มาตรฐานที่ 6   หลักสูตรและการเรียนการสอน   จากผลการประเมินไดเสนอ
จุดเดนและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ดังนี้   จุดเดน  คือ  (1) บางหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมี
นักศึกษาสนใจเรียนมาก   (2) แมสัดสวนจํานวนนักศึกษาตออาจารยจะสูงกวาเกณฑ แตมหาวิทยาลัยสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพเหมาะสม  (3) ใหการสนับสนุนทั้งดานทุนอุดหนุนการทําผลงานวิชาการ
และสงเสริมใหมีวิทยากรใหความรูในการทําผลงานวิชาการ  (4) คณาจารยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
เปนแบบอยางที่ดี  และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ  (1) ควรสรรหาอาจารยประจําหลักสูตรที่ยังขาดใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานโดยเร็ว  (2) ควรเพิ่มจํานวนอาจารยใหไดตามเกณฑมาตรฐาน  (3) ควรพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  (4) อาจารยที่วุฒิปริญญาเอกมีจํานวนนอยมาก  ควรมี
แผนในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนและสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให
เพียงพอ  (5) อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนนอยมาก ควรเรงสงเสริมใหอาจารยทําผลงานวิชาการ      
(6) ควรเพิ่มอัตรากําลังสายผูสอนเพื่อลดภาระงานการสอนไมเกิน  12 คาบ /สัปดาห   (7) หองปฏิบัติการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเพียงพอ ควรเปดใหใชหองปฏิบัติการนอกเวลาราชการหรือเพิ่มเวลาในการใชให
มากขึ้น 
    มาตรฐานที่ 7 ระบบการประกันคุณภาพ จากผลการประ เมินได เสนอ
จุดเดนและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้  จุดเดน  คือ  (1) บุคลากรมีเจตคติที่ดีตอระบบประกันคุณภาพ สงผล
ใหมี    ความรวมมือในการทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางจริงจังในองคกร  (2) บุคลากรสวนใหญเปนคนใน
ทองถิ่น  จึงมีความเสียสละและความทุมเทในการทํางาน และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ  (1) ควรมีการศึกษา
ดูงานองคกรที่มีการปฏิบัติที่ดีดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  (2) สํานักงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาควรรวมมือกับกองนโยบายและแผนพัฒนายุทธศาสตรในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในประเด็นที่  
ทาทายและบรรจุไวในแผนปฏิบัติการอยางชัดเจนและตอเนื่อง  (3) ควรมีการเทียบเคียงสมรรถนะกับตนเองและ
สาขาวิชาเดียวกัน(อุตสาหกรรมเดียวกัน)  ในองคกรอื่นหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ   (4) ควรมีกลยุทธ
ในการกระตุนสงเสริมสรางการยอมรับและความเปนเจาของรวมกันในการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิด
ขึ้นกับบุคลากรทุกคน  (5) ควรมีการทบทวนและกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของหนวยงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
    จุดเดนโดยรวมของสถาบัน คือ  (1) บุคลากรมีเจตคติที่ดีตอการประกัน
คุณภาพการศึกษา  (2) บุคลากรเปนคนในทองถิ่นเปนสวนสําคัญตอการทุมเท เสียสละ และรวมมือในการทํางาน
สูง  (3) มีศักยภาพสูงในการรวมมือกับสวนราชการในจังหวัดและชุมชนภายนอก  (4) มีอาคาร ภูมิสถาปตยและ
สิ่งแวดลอมที่ดี  (5) นายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีและผูบริหารระดับสูงมีภาวะผูนํา สงผลตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดยรวมคือ  (1) ควรเนนการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาดานการคิดวิเคราะห  การตัดสินใจ และการแกปญหา  (2) ควรเรงพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการ
(MIS) ใหครบถวน ถูกตองและพรอมใช  (3) ควรกําหนดกลยุทธในการพัฒนาอาจารยสายผูสอนดานคุณวุฒิ และ
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ตําแหนงทางวิชาการ โดยสนับสนุนดานงบประมาณอยางเหมาะสมและตอเนื่อง  (4) ควรเรงพัฒนาดานการวิจัย
และงานสรางสรรค ดังนี้  (1) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย าง เหมาะสม   (2) สงเสริมและสรางศักยภาพ
ในการเสนอโครงการวิจัยขอทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก  (3) สงเสริมสนับสนุนใหวิจัยเปนทีม  (4) ให
รางวัลสําหรับผูที่มีผลงานวิจัยเผยแพร  (5) เรงหายุทธวิธีใหมหาวิทยาลัย เปนที่รูจักมากขึ้น   (6) พัฒนา              
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษทั้งดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยการวิจัยและการสรางสรรคองคความรู  การบริหาร
จัดการ  การประชาสัมพันธและสรางเครือขาย 
   2.1.2.3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาจาก สมศ.รอบแรก 
    สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 
(2550)  ไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระดับอุดมศึกษา(พ.ศ.2544-2548)  จากการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาซึ่งสามารถสรุปเปนขอเสนอแนะเรงดวนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ดังนี้ 
    (1) สถาบันควรผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
ทองถิ่น  โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนําภูมิปญญาในทองถิ่นมาเสริม พรอมพัฒนาทักษะที่สําคัญ
สําหรับบัณฑิต ไดแก  ภาษาอังกฤษ การใชสารสนเทศ  การบริหารจัดการ  และการปรับตัวเขาสูการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ  
    (2) ควรจํากัดปริมาณของนักศึกษา  โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี  
เพื่อใหอาจารยมีเวลาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเชิงคุณภาพใหมากยิ่งขึ้น  อัตราเฉลี่ยของจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําเทากับ  36.38  ซึ่งสูงมาก   
    (3) พัฒนาคุณวุฒิของอาจารยใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ.โดยการสราง
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกับมหาวิทยาลัยในสังกัดของ สกอ.  ที่มีความเขมแข็งทางวิชาการ และมี
ที่ต้ังอยูในภูมิภาคเดียวกัน 
    (4) พัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารย  โดยใชมาตรการตาง ๆ 
เชน กําหนดงานวิจัยใหเปนภาระงานอยางชัดเจน  จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการวิจัย  กําหนดทิศทาง
และแผนงานวิจัย  เพิ่มศักยภาพความรูในการทํางานวิจัย  จัดหาทุนวิจัยทั้งจากแหลงภายในและภายนอก  เพิ่ม
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อลดงานธุรการของอาจารย  สนับสนุนการเผยแพรผลงานการวิจัย  สรางแรงจูงใจ  และ
สราง    ความรวมมือในลักษณะเครือขายเพื่อการสนับสนุนดานงบประมาณ 
    (5) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย   โดยนําระบบ
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ  มีหนวยรับผิดชอบฐานขอมูล  และควรมีการพัฒนาระบบบัญชีใหเปน
มาตรฐาน 
    (6) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลงานและโครงการตาง ๆ และ
นําผลมาใชเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
    (7) สรางความเขมแข็งใหกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเนนการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีวิสัยทัศน และกําหนดบทบาทชัดเจนในการให
คําแนะนําเชิงนโยบาย 
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    (8) ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษา พ.ศ.2548 
   2.1.2.4 ขอเสนอเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาจาก สมศ.รอบแรก 
    สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 
(2550)  ไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2544-2548)   ผลการสังเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษารอบแรก  สามารถสรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และ           
ทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ไดดังนี้ 
    (1) ผลักดันมหาวิทยาลัย  รวมถึงคณะ/สาขาวิชา  ใหมีการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาความรูใหมที่เปนประโยชนตอสังคมอยางจริงจังและตอเนื่อง  โดยสนับสนุนทั้งดานงบประมาณ บุคลากร
และการสนับสนับสนุนในเชิงวิชาการ  โดยจัดทํานโยบาย  แผนงานการจัดการดานวิจัย  พัฒนาระบบการจัด
งานวิจัยเชิงรุก รวมถึงการมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยที่สอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  มี
การวิจัยเชิงบูรณาการ 
    (2) พัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิใหสูงขึ้น  รวมทั้งเพิ่มจํานวนอาจารยใน
มหาวิทยาลัยที่เปดใหม ตลอดจนเตรียมมาตรการในเรื่องอัตรากําลังทดแทนการเกษียณอายุในชวงเวลาใกลเคียง
กันของบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง 
    (3) กําหนดนโยบายในการมีสวนรวมบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน  
โดยมีกลไกความเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน  และสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน    
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยผลักดันใหครู  อาจารย  บุคลากร นักศึกษามีบทบาทหนาที่ใน
การดําเนินงาน 
    (4) พัฒนาระบบขอมูลของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพทั้งขอมูลดาน
การศึกษาและขอมูลทั่วไป รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในดานนี้ดวย 
    (5) พัฒนาวางแผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน  มีแผน      
การดําเนินงานประจําปที่ชัดเจนตอบสนองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  สามารถนําไปปฏิบัติไดเปนรูปธรรม  มี   
การติดตาม ประมวลผล สงเสริมใหนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการ 
    (6) ใหความสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง  ใหมีความสามารถ
ในการวิจัยเปนมันสมองของสังคมอยางแทจริง  รวมทั้งดําเนินการในการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาใหมีมาตรฐานเดียวกันทุกวิทยาเขตในสถาบันแตละแหง 
   2.1.2.5 ผลการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (2550)  ไดสรุปขอเสนอแนะ          
เชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ประเภทมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ดังนี้ 
    (1) พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและทองถิ่น
เช่ือมโยงกับเครือขายภายนอก รวมถึงเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยในกลุมเดียวกัน  ซึ่งอาจเปนเครือขายใน
ภารกิจทุกดาน ไดแก การสอน การวิจัย  การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมุงเนน   
การเปนมหาวิทยาลัยสําหรับการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพัฒนาคนและชุมชนใหเขมแข็ง 

 



      129 

    (2) พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู คือ หองสมุด จากขอมูลที่
ปรากฏในระหวางป 2547-2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการลงทุนเกี่ยวกับหองสมุดนอยมาก  คาใชจายทั้งหมด
ของหองสมุดและระบบสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ย  894.76  บาทตอคนตอป 
    (3) พัฒนาความเขมแข็งทางดานการเงินจากการบริการทางวิชาการและ      
การวิจัย   การใหบริการทางวิชาการซึ่งเปนจุดแข็งจุดหนึ่ง  มหาวิทยาลัยอาจเนนกิจกรรมบริการที่เพิ่มรายไดแก
มหาวิทยาลัย และในอนาคตเพิ่มการวิจัยอีกบทบาทหนึ่ง 
    (4) คนหาและสรางเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรักษาและ
พัฒนาครุศาสตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏถือกําเนิดมาจากฝกหัดครู จึงสะสมประสบการณทางดาน           
ครุศาสตรมายาวนาน ประกอบกับในปจจุบัน ครูและบุคลากรทาง  การศึกษาจะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยจึงมีความเขมแข็งและเปนโอกาสดีที่จะรักษาและพัฒนาศาสตรดานนี้  และ      
จัดการเรียนการสอนที่เนนการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น  หลักสูตรสําคัญที่สอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่นมีหลายหลักสูตร อาทิ การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม  การพัฒนาชุมชน  การเกษตร  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การทองเที่ยว  และวิทยาศาสตรเพื่อทองถิ่น  การเนนหลักสูตรเชนนี้จะเปนเอกลักษณที่โดดเดนของ
สถาบัน 
  2.1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.) ที่สะทอนถึงสภาพ และ
แนวทางการพัฒนาวิชาการ 
   2.1.3.1 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2549 
    ผลการประเมินตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร.(2550)  ที่ นร 1201/4719     
ลงวันที่  26 กันยายน 2550  เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  จากการประเมิน เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน พ.ศ. 2550  โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)นั้น  ไดผลคะแนนจากการประเมินในภาพรวมทั้ง 4 
มิติ คาคะแนนที่ได 3.3332  อยูในระดับพอใช  โดยมีผลการสรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยสรุป ดังนี้ 
    (1) ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุเปาหมายตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับพอใช (3.3332)  เมื่อพิจารณา               
การดําเนินงานในรายมิติพบวา  มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการบรรลุเปาหมายจํานวน 3 มิติ  
ไดแก  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  มิติดานคุณภาพการใหบริการ และมิติดานการพัฒนาองคกร 
โดยมิติดานคุณภาพการใหบริการมีผลการประเมินสูงกวามิติอื่นๆ สวนมิติที่ผลการปฏิบัติราชการยังไมบรรลุ
เปาหมาย คือมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช 
     หากพิจารณาเปนรายตัวช้ีวัด พบวา มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุเปาหมาย จํานวน 10 ตัวช้ีวัด จาก 16 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 62.5  โดยมหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน
อยูในระดับดีมาก  ไดแก  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
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ราชการของกระทรวง  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
และระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร  รวมทั้ง  
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนตัวช้ีวัดในมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.  สําหรับตัวช้ีวัดที่ยังไมบรรลุ
เปาหมายของการปฏิบัติราชการ  ไดแก ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  ระดับความสําเร็จของแผน
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ระดับความสําเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ             
การพัฒนาบุคลากร  และระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  
รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ดานคุณภาพบัณฑิต  ดานการวิจัย และงานสรางสรรค ซึ่งเปนมาตรฐานสําคัญ
ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท   
    (2) จุดเดน    
     มหาวิทยาลัยมีจุดเดนในดานการพัฒนาระบบขอมูลและการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองคกรใหกาวหนาทันสมัย  และการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จึงเกิดผลเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง 
    (3) จุดที่ควรพัฒนา 
     มหาวิทยาลัยควรพัฒนาในมิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ในดานการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการในเรื่อง  การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  การบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ.ในมาตรฐานดานการวิจัย และงานสรางสรรค  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการในดานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  การจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต และมิติดานการพัฒนาองคกร ในเรื่อง แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร           
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร  และการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับ
บุคคล 
    (4) ขอสังเกต  มีดังนี้  (1) การกําหนดคาเปาหมายในแผนปฏิบัติราชการ
ในตัวช้ีวัดที่ 3 พบวา ผลการดําเนินงานไดสูงกวาคาเปาหมายมาก แสดงวา การกําหนดเกณฑการประเมินอาจไม
เหมาะสม  ไมทาทายในการพัฒนาตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย  สงผลใหผลการดําเนินงานเทียบกับคาเปาหมาย
สูงกวารอยละ 100  (2) ถึงแมวาความสําเร็จในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ของมหาวิทยาลัยจะบรรลุ
เปาหมายของการปฏิบัติราชการ แตมหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงมาตรฐานกลางของตัวช้ีวัดตางๆ ดวย เพื่อการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  (3) การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยยังไมครอบคลุมจุดเนนของมหาวิทยาลัยในดาน
การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม จะเห็นไดวามหาวิทยาลัยมีจุดเดนเฉพาะการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เทานั้น 
    (5) ขอเสนอแนะ  มีดังนี้   (1) มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงความสําคัญใน
ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตดวยการพิจารณาทบทวนและการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน  จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  มีหลักสูตรสหกิจศึกษา และใหบริการขอมูลเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงานแกบัณฑิต หรือการจัดตลาดนัดแรงงาน รวมทั้งการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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และการวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตใหมากยิ่งขึ้น  (2) มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการในดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการตามนโยบายของรัฐบาล ดวยการกําหนดเปนนโยบายเรงดวนของมหาวิทยาลัย สรางจิตสํานึกใหกับ
บุคลากรในเรื่องการประหยัดพลังงาน   (3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนการกําหนดคาเปาหมายใน
แผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง แตตองทาทาย และสงเสริมการพัฒนาสถาบัน ที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงนโยบายของชาติ จุดเนนและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่น   (4) มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ  ดวยการบูรณาการการวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขาดวยกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยและงานสรางสรรค ที่เปนเอกลักษณของชุมชนในทองถิ่น เช่ือมโยงกับการบริการ
วิชาการและอาศัยความรวมมือจากภาคอุตสาหกรรม และชุมชน  (5) การรายงานการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยแสดงใหเห็นถึงผลลัพธของการประกันคุณภาพภายในวา การดําเนินการเหลานั้นกอใหเกิดผลอะไร
และอยางไร และควรมีการสื่อสารกับบุคคลทุกระดับใหเขาใจ รวมทั้งเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดวย 
    จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จาก
การประเมินครั้งนี้  ไดแก  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 
และหลักสูตร   รอยละของกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาภาคปกติเต็มเวลา   
เทียบเทาร อยละของกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม  ชุมชน
ประเทศชาติตออาจารยประจํา  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและตางประเทศตอ  
อาจารยประจํา  โครงการวิจัยใหมที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ  งานบริการทางวิชาการที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานของผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และจํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา  ซึ่งตัวช้ีวัดที่กลาวมาขางตนไดผลการประเมินเต็ม 5.00   
    จุดดอยและอุปสรรคในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   
จากการประเมินครั้งนี้   คือ ตัวช้ีวัดที่ไดผลการประเมินต่ํากวา 3.00 จากระดับคะแนนการประเมิน 5.00 ไดแก 
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับ องคกรสูระดับบุคคล ระดับความสําเร็จของ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร ระดับความ สําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  รอยละของอาจารยประจําที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา 
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ  กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา  
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาชิ้นงาน  รอยละของอาจารย
ประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการตออาจารยประจํา  จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา  
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือศึกษาตอภายใน 3-12 เดือน หลังสําเร็จการศึกษา ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวนนักศึกษาเขาใหมสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน
นักศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่คงอยู  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาสายสังคมศาสตร  จํานวนนักศึกษาเขา
ใหมสายสังคมศาสตร  จํานวนนักศึกษาสายสังคมศาสตรที่คงอยู  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรง
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สาขา  และรอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ ปริญญาโท/เอก 
   2.1.3.2 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(ก .พ .ร .) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550 
    ผลการประเมินตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร.(2551)  ที่ นร 1201/1902   ลง
วันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 (ก.พ.ร. 2550)  ของสวนราชการ สถาบันอุดมศึกษาและจังหวัด  โดยคณะรัฐมนตรีใน
คราวการประชุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ไดมีมติรับทราบคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคการมหาชน)นั้น  ไดผลคะแนนจากการประเมินในภาพรวมทั้ง 4 มิติ คาคะแนนที่ได 2.9967  จาก
คะแนนเต็มระดับ 5.0000  อยูในระดับไมผานเกณฑที่จะไดรับการจัดสรรเงินรางวัล  โดยมีผลการสรุปประเด็น
สําคัญของผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยสรุป ดังนี้ 
    มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล  คาคะแนนที่ได  3.2429 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน          
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  คาคะแนนที่ได  4.0857 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน         
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คาคะแนนที่ได  4.6752 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน          
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  คาคะแนนที่ได  2.4520 
     ช่ือตัวช้ีวัด: 3.1  ร อ ยละการ เพิ่ ม ขึ้ นของนั กศึ กษ าใหมส าย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คาคะแนนที่ได  5.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด: 3.2 ร อ ยละการ เพิ่ ม ขึ้ นของนั กศึ กษ า ใหม ส า ย
สังคมศาสตรที่เปนคนในทองถิ่น คาคะแนนที่ได  1.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  3.3  รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 4  ที่ไดคะแนนใน
ระดับ 4  จากการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษ   คาคะแนนที่ได  1.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  3.4  รอยละของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ไดรับ
ทุนจากงบประมาณแผนดิน งบประมาณมหาวิทยาลัย งบประมาณจากสวนจังหวัดและทองถิ่น ที่แลวเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด คาคะแนนที่ได  1.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด : 3.5 รอยละของผู เข ารับบริการทางวิชาการที่มี       
ความพึงพอใจ  คาคะแนนที่ได  4.2631 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน         
การบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ของสถาบันอุดมศึกษา  คาคะแนนที่ได  3.0352 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  คาคะแนนที่ได  
3.3485 
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     ช่ือตัวช้ีวัด : 4.1.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  คาคะแนนที่ได  3.6000  
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  คาคะแนนที่ได  3.6000  
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.1.3   ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต  
คาคะแนนที่ได  3.4000  
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.1.4 จํ า น วนนั ก ศึ ก ษ าห รื อ ศิ ษ ย เ ก า ที่ ไ ด รั บ              
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ  คาคะแนนที่ได  3.0000  
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.1.5 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท
หรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ  คาคะแนนที่ได  3.0000  
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.2.1  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  คาคะแนนที่ได  1.0000  
     ช่ือตัวช้ีวัด : 4.2.2  จํ านวน เ งิ นสนั บสนุ น ง านวิ จั ย และง าน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา  คาคะแนนที่ได  5.0000  
     ช่ือตัวช้ีวัด : 4.2.3 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา  คาคะแนนที่ได  5.0000  
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  คาคะแนนที่
ได  2.2171  
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.3.1 รอยละของกิจกรรมโครงการบริการทาง
วิชาการที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือ
นานาชาติตออาจารยประจํา  คาคะแนนที่ได  5.0000  
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.3.2 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
หรือนานาชาติตออาจารยประจํา  คาคะแนนที่ได  1.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด : 4.3.3 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา  คาคะแนนที่ได  1.3030 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.3.4  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  คาคะแนนที่ได  2.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด : 4.3.4 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให 
บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกจิของสถาบัน  คาคะแนนที่ได  2.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.4 ม าตรฐ านด า นก า รทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม  คาคะแนนที่ได  3.5440  
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     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.4.1 คาคะแนนที่ได  4.6000 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.4.2 คาคะแนนที่ได  5.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  4.4.3 คาคะแนนที่ได  1.0290 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับ
สากล  คาคะแนนที่ได   - 
    มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ   คาคะแนนที่ได   2.8013 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ     
คาคะแนนที่ได   2.1280 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ 
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  คาคะแนนที่ได   4.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  8 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  คาคะแนนที่ได   3.0000 
    มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คาคะแนนที่ได   
1.5870 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน  คาคะแนนที่ได   1.000 
     ช่ือตัวช้ีวัด : 10 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  คาคะแนนที่ได   1.000 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  11   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน     
การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  คาคะแนนที่ได   3.9375 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต  คาคะแนนที่ได   1.0000 
    มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาสถาบัน   คาคะแนนที่ได   3.1710 
     ช่ือตัวช้ีวัด : 13 ระดับคุณภาพของการกํ ากับดู แลของสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  คาคะแนนที่ได   3.6620 
     ช่ือตัวช้ีวัด  :  14 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  คาคะแนนที่ได   
1.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด : 15 รอยละของการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 
อุดมศึกษา  คาคะแนนที่ได   5.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด  :  16 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตอตออาจารยประจํา คาคะแนนที่ได   2.9062 
     ช่ือตัวช้ีวัด : 17 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ  ของสถาบันอุดมศึกษา  คาคะแนนที่ได   3.0000 
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     ช่ือตัวช้ีวัด :  18  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร  คาคะแนนที่ได  4.2000 
     ช่ือตัวช้ีวัด : 19 ค า ใ ช จ า ยทั้ ง หมดที่ ใ ช ใ น ร ะบบห อ งสมุ ด 
คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  คาคะแนนที่ได   4.9481 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  20 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน          
การจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  คาคะแนนที่ได   2.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  22 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด  คาคะแนนที่ได   1.0000 
     ช่ือตัวช้ีวัด :  23  ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน 
สําคัญ  คาคะแนนที่ได   4.0000 
  2.1.4 สาระของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  ที่สะทอนถึงสภาพ และแนวทาง       
การพัฒนาวิชาการ 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  
ประกาศ ณ วันที่  21 กุมภาพันธ พ.ศ.2548  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นั้น จากผลการวิเคราะหมี
ประเด็นสําคัญเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังนี้ 
   2.1.4.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่ใชมาแลวเกินกวา 5 ปทั้งในสาระและโครงสราง
ใหมีความทันสมัยและไดมาตรฐานหลักสูตร 
   2.1.4.2 พัฒนาหลักสูตรที่มีวิชาชีพควบคุมใหไดมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ 
   2.1.4.3 ควรใหความสําคัญกับรายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนามเปนพิเศษ 
   2.1.4.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
ปริญญาตรี และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน จึงควรชะลอ
การเปดรับนักศึกษาไวกอน 
   2.1.4.5 พัฒนาหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหทันสมัยและไดมาตรฐานและ 
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวางมีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และ
สังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผลสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชใน
การดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 
   2.1.4.6 ควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการยกเวนเทียบโอนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลว
ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่ดี 
   2.1.4.7 เพิ่มจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ประจําหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา  5 คน  ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
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   2.1.4.8 ควรออกระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียน
เรียนไดไมเกิน 9  หนวยกิต ตามเกณฑมาตรฐาน 
   2.1.4.9 ควรเรงมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษร
ยอสําหรับสาขาวิชาใหมที่เปดสอนเพิ่มขึ้นแลวหลายสาขาวิชา 
   2.1.4.10 ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่ง
ประกอบดวย  4 ประเด็นหลัก คือ  การบริหารหลักสูตร  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  การสนับสนุน   
การใหคําแนะนํานักศึกษา  และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 2.2 ผลการศึกษาเชิงสํารวจ 
  จากการศึกษาเชิงสํารวจ(survey  study) ดวยแบบสอบถาม ไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  2.2.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
   ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน  361 คน  เปน
เพศชาย รอยละ  38  เปนเพศหญิงรอยละ 62  เมื่อจําแนกตามสถานภาพของบทบาทผูใหขอมูล พบวา เปน
นักศึกษาภาคปกติรอยละ 12.2   นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.) รอยละ 19.4  นักศึกษา
โครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น(อปท.)  รอยละ 8.0  นักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต รอยละ 29.1   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ 8.9  ผูบริหารมหาวิทยาลัย รอยละ 4.2  บุคลากรสาย
สนับสนุน รอยละ 8.0  อาจารยประจํา รอยละ 5.3  และอาจารยพิเศษ รอยละ 5.0 
  2.2.2  สภาพปญหาในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
   2.2.2.1 สภาพปญหาในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในภาพรวม 
    ผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม พบวา ปญหาในการพัฒนาวิชาการอยูใน

ระดับปานกลาง ( X = 3.39, S.D.= 0.65)  และเมื่อพิจารณาภาพรวมในรายดาน พบวา ดานการเรียนการสอน      

มีระดับปญหาในระดับมาก( X = 3.52, S.D.= 0.70)  สวนอีก 7 ดาน มีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง           

เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ คือ  ดานคณาจารย( X = 3.42, S.D.= 0.80)  ดานหลักสูตร( X = 3.42, S.D.= 0.80)  

ดานแหลงเรียนรู( X = 3.38, S.D.= 0.89)  ดานสื่อ นวัตกรรม( X = 3.38, S.D.= 0.83)  ดานการบริหาร( X = 

3.37, S.D.= 0.78)  ดานนักศึกษา( X = 3.35, S.D.= 0.73)  และดานการวิจัย( X = 3.28, S.D.= 0.73)  
   2.2.2.2     สภาพปญหาในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจําแนกตาม
องคประกอบการพัฒนาวิชาการรายดาน  พบวา 
    (1) ดานการเรียนการสอน ผลการวิเคราะหขอมูลของระดับปญหาดาน

การเรียนการสอนในภาพรวม  อยูในระดับมาก( X = 3.52, S.D.= 0.70)  เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย มีรายการ

ควรใหความสําคัญตามลําดับ คือ  การจัดโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิชา( X = 3.59, S.D.= 0.80)      

การวางแผนการสอน( X = 3.52, S.D.= 0.78)  ทักษะ เทคนิควิธีและกระบวนการสอนของอาจารย( X = 3.52, 

S.D.= 0.86)   การจัดประสบการณ การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม และการวิจัยในการเรียนการสอน( X = 

3.50, S.D.= 0.88)  และการประเมินผลการศึกษา( X = 3.46, S.D.= 0.92) 
    (2) ดานการวิจัย   ผลการวิเคราะหขอมูลของระดับปญหาดานการวิจัยใน

ภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง( X = 3.28, S.D.= 0.73)  เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย มีรายการควรให
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ความสําคัญตามลําดับ คือ  ปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย( X = 3.38, S.D.= 0.85)  บุคลากรและศักยภาพ

ทางการวิจัย( X = 3.29, S.D.= 0.93)  ทุนวิจัย( X = 3.26, S.D.= 0.90)  วิทยานิพนธ   สารนิพนธและการวิจัยใน

กระบวนการเรียนการสอน( X = 3.25, S.D.= 0.89)  และการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช( X = 3.24, S.D.= 
0.94) 
    (3) ดานนักศึกษา  ผลการวิเคราะหขอมูลของระดับปญหาดานนักศึกษา

ในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง( X = 3.35, S.D.= 0.73)  เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย มีรายการควรให

ความสําคัญตามลําดับ คือ  คุณสมบัติและการรับเขาเปนนักศึกษา( X = 3.51, S.D.= 0.91)  กิจกรรมการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา( X = 3.42, S.D.= 0.90)   ทุน สวัสดิการ การแนะแนวและระบบดูแล

ชวยเหลือนักศึกษา( X = 3.34, S.D.= 0.34)   การไดงานทํา การศึกษาตอ และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต( X = 

3.32, S.D.= 0.88)   รางวัลและเกียรติยศที่บัณฑิตหรือศิษยเกาไดรับในระดับชาติ/นานาชาติ( X = 3.16, S.D.= 
0.96) 
    (4) ดานคณาจารย   ผลการวิ เคราะหข อมูลของระดับปญหาด าน

คณาจารยในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง( X = 3.42, S.D.= 0.80)  เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย มีรายการ

ควรใหความสําคัญตามลําดับ คือ  จํานวน คุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณของอาจารย( X = 3.51, S.D.= 

0.96)   คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ( X = 3.48, S.D.= 0.95)   กลไกการพัฒนาอาจารย( X = 3.40, S.D.= 

0.92)   สวัสดิการและสวัสดิภาพอาจารย( X = 3.37, S.D.= 0.92)   และตําแหนง ผลงานทางวิชาการ และรางวัล

เกียรติยศช่ือเสียง( X = 3.36, S.D.= 0.94) 
    (5) ดานการบริหารจัดการ    ผลการวิเคราะหขอมูลของระดับปญหาดาน    

การบริหารจัดการในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง( X = 3.37, S.D.= 0.78)  เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย มี

รายการควรใหความสําคัญตามลําดับ คือ การกําหนดโครงสรางการบริหารวิชาการ( X = 3.47, S.D.= 0.88)      

การบริการวิชาการ( X = 3.40, S.D.= 0.93)   การบริหารทรัพยากรบุคคล( X = 3.36, S.D.= 0.89)  การประกัน

คุณภาพ( X = 3.32, S.D.= 0.88)  และการจัดการทางการเงินและงบประมาณ( X = 3.32, S.D.= 0.92) 
    (6) ดานแหลงเรียนรู   ผลการวิเคราะหขอมูลของระดับปญหาดาน    

แหลงเรียนรูในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง( X = 3.38, S.D.= 0.89)  เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย มีรายการ
ควรใหความสําคัญตามลําดับ คือ  หองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาคนควา( X = 3.43, S.D.= 1.07)   การสํารวจ พัฒนาและจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอ การเรียนรู

( X = 3.40, S.D.= 0.96)   การใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน( X = 

3.35, S.D.= 0.98)  และแหลงฝกภาคปฏิบัติและฝกประสบการณ( X = 3.35, S.D.= 1.03) 
    (7) ดานหลักสูตร ผลการวิเคราะหขอมูลของระดับปญหาดานหลักสูตร

ในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง( X = 3.42, S.D.= 0.80)  เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย มีรายการควรให

ความสําคัญตามลําดับ คือ  การศึกษาวิเคราะหปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร( X = 3.50, S.D.= 0.88)  การนํา

หลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน( X = 3.42, S.D.= 0.89)   เอกสารหลักสูตร  คูมือการใชและเอกสาร



  138 

ประกอบหลักสูตร( X = 3.41, S.D.= 0.89)  และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร( X = 3.35, 
S.D.= 0.89) 
    (8) ดานสื่อ นวัตกรรม    ผลการวิเคราะหขอมูลของระดับปญหาดานสื่อ 

นวัตกรรมในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง( X = 3.38, S.D.= 0.83)  เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย มีรายการ

ควรใหความสําคัญตามลําดับ คือ  หองสมุดและการใหบริการ( X = 3.48, S.D.= 0.97)   การผลิต พัฒนาและ    

การจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน( X = 3.38, S.D.= 0.96)   ระบบฐานขอมูลและ         

การใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย( X = 3.37, S.D.= 1.02)  และงบประมาณและคาใชจายในระบบ

หองสมุดและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ( X = 3.30, S.D.= 0.95) 
   2.2.2.3 ความสําคัญเรงดวนของปญหาดานวิชาการ 
    ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3  ซึ่งเปนขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับความสําคัญ  หรือมีความจําเปนเรงดวน ในการแกปญหาหรือการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ  ในองคประกอบของแตละดาน เรียงลําดับจากมากไปนอยตามคาความถี่ของความคิดเห็น  ดังนี้ 
    (1) ดานการเรียนการสอน   ผลการวิเคราะหขอมูลความสําคัญเรงดวน
ของปญหาจากมากไปนอย ไดแก  การจัดโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิชา(f = 83)   ทักษะ เทคนิควิธีและ
กระบวนการสอนของอาจารย(f = 81)   การวางแผนการสอน(f = 55)    การจัดประสบการณ   การบูรณาการ 
คุณธรรมจริยธรรม และการวิจัยในการเรียนการสอน(f = 37)   และการประเมินผลการศึกษา(f = 32) 
    (2) ดานการวิจัย   ผลการสังเคราะหขอมูลความสําคัญเรงดวนของปญหา
จากมากไปนอย ไดแก   ปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย(f =69)   การเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช(f =65)      
บุคลากรและศักยภาพทางการวิจัย(f =46)  ทุนวิจัย(f =38)  และวิทยานิพนธ  สารนิพนธและการวิจัยใน
กระบวนการเรียนการสอน(f =36)  
    (3) ดานนักศึกษา   ผลการสังเคราะหขอมูลความสําคัญเรงดวนของ
ปญหาจากมากไปนอย ไดแก  ทุน สวัสดิการ การแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา(f =111)  การไดงาน
ทํา การศึกษาตอ และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต(f =59)   คุณสมบัติและการรับเขาเปนนักศึกษา(f =47)   
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา(f =37)   และรางวัลและเกียรติยศที่บัณฑิตหรือศิษย
เกาไดรับในระดับชาติหรือนานาชาติ(f =14) 
    (4) ดานคณาจารย   ผลการสังเคราะหขอมูลความสําคัญเรงดวนของ
ปญหาจากมากไปนอย ไดแก   จํานวน คุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณของอาจารย(f =106)   คุณธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ(f =61)   ตําแหนง ผลงานทางวิชาการ และรางวัลเกียรติยศช่ือเสียง(f =36)   กลไก         
การพัฒนาอาจารย(f =29)  สวัสดิการและสวัสดิภาพอาจารย(f =21) 
    (5) ดานการบริหาร   ผลการสังเคราะหขอมูลความสําคัญเรงดวนของ
ปญหาจากมากไปนอย ไดแก  การบริหารทรัพยากรบุคคล(f =84)  การจัดการทางการเงินและงบประมาณ(f =62)          
การกําหนดโครงสรางการบริหารวิชาการ(f =42)  การประกันคุณภาพ(f =24)   การบริการวิชาการ(f =23) 
    (6) ดานแหลงเรียนรู   ผลการสังเคราะหขอมูลความสําคัญเรงดวนของ
ปญหาจากมากไปนอย ไดแก   หองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
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การศึกษาคนควา(f =110)  การสํารวจ พัฒนาและจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู(f =55)   แหลง    
ฝกภาคปฏิบัติและฝกประสบการณ(f =39)  การใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาในกระบวนการเรียน    
การสอน(f =38) 
    (7) ดานหลักสูตร ผลการสังเคราะหขอมูลความสําคัญเรงดวนของ
ปญหาจากมากไปนอย ไดแก   เอกสารหลักสูตร คูมือการใชและเอกสารประกอบหลักสูตร(f =74)   การศึกษา
วิเคราะหปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร(f =68)   การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน(f =65)          
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร(f =21) 
    (8) ดานสื่อ นวัตกรรม   ผลการสังเคราะหขอมูลความสําคัญเรงดวนของ
ปญหาจากมากไปนอย ไดแก   ระบบฐานขอมูลและการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย(f =104)        
การผลิต พัฒนาและการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน(f =53)  หองสมุดและการใหบริการ
(f =48)  งบประมาณและคาใชจายในระบบหองสมุดและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ(f =42) 
   2.2.2.4 แนวทางการพัฒนาวิชาการจากขอมูลในแบบสอบถามปลายเปด 
    จากการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามในสวนปลายเปดนั้น  
ผูวิจัยนําเสนอเปนรายดานตามองคประกอบของการพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา โดยเรียงความคิดเห็นที่
ไดตามจํานวนความถี่ของแตละประเด็น  ดังนี้   
    (1) ดานการเรียนการสอน 
     ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
วิชาการ  ในดานการเรียนการสอน ดังนี้  คือ  (1) ใหมีการวางแผนการสอนลวงหนา และสอนตามแผน(f=15)    
(2) พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนสําหรับอาจารย (f=15)   (3) เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยใหมากขึ้น(f=5)  (4) การประเมินผลใหสอดคลองกับความเปนจริง(f=5)  (5) ใหมีการใชสื่อ นวัตกรรมที่
ทันสมัยในการสอน(f=5)   (6) การจัดอาจารยและตารางสอนใหถูกตองลงตัว  และลวงหนา(f=4)   (7) การสง     
การเรียนใหเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด(f=4)   (8) ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรใหเขมขน กระชับ(f=3)      
(9) จัดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมในสาขาวิชาที่ชํานาญ(f=3)   (10) สงเสริมใหคณาจารยประจําและพิเศษมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ(f=3)   (11) ใหนักศึกษาไดเรียนรูนอกสถานที่มากขึ้น(f=3)  (12) ใหมีการนิเทศการและ
ประเมินการสอนเปนระยะ(f=3)   (13) ใหมีเนื้อหารสาระในการสอน(f=2)  (14) ควรจัดอบรมใหอาจารยกอนเปด
ภาคเรียน(f=2)  (15) ใหมีงบประมาณสนับสนุนการสอนมากขึ้น(f=2)  (16) สรางความชัดเจนในการจัดการศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(f=2)   (17) ใหมีการประเมินผลการศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่อง(f=2)  (18) ใหเปนไป
ตามมาตรฐาน ระเบียบ แนวปฏิบัติ(f=2)   (19) ควรจัดระบบอาจารยพิเศษใหมีคุณภาพ  คุณวุฒิ(f=2)    (20) การมี
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน(f=1)  (21) จัดอาจารยที่มีประสบการณ(f=1)  และ  (22) ควรจัด
สอนมุงใหไดรับประสบการณตรง สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง(f=1) 
    (2) ดานการวิจัย  
     ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  มีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
วิชาการ  ในดานการวิจัย ดังนี้  (1) จัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย(f=9)   (2) สงเสริมใหนักศึกษาทําวิจัยไดจริง  
(f=8)   (3) สงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยไปใช(f=5)   (4) พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย(f=4)   (5) สงเสริมการทํา 
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วิจัยเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาในสถาบัน(f=3)   (6) สงเสริมการนํานวัตกรรมการวิจัยมาใช(f=2)   (7) ควรแจงเวียน
ขาวทุนวิจัยใหคณาจารยไดทราบรายละเอียด ไมใชแค ติดประกาศ(f=2)   (8) สงเสริมใหมีที่ปรึกษาการทําวิจัย
(f=2)   (9) อาจารยควรทําวิจัยทุกคนอยางนอย  1 เรื่องตอป(f=2)   (10) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัย
ใหเพียงพอ(f=2)   (11)  ควบคุมคุณภาพงานวิจัย(f=2)   (12) ควรเนนการวิจัย ที่ใหนักศึกษาไดศึกษาการวิจัย
มากกวานี้(f=1)   (13) พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย(f=1)   (14) สรางเครือขายวิจัยที่ขยายในวงกวาง(f=1)   
(15) เพิ่มน้ําหนักภาระงานจากการทําวิจัยมากขึ้น(f=1)   (16) สงเสริมจรรยาบรรณนักวิจัย(f=1)   (17) ใหมีการนํา
วิทยานิพนธมาใชประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น(f=1)  และ (18) เพิ่มทุนวิจัย(f=1) 
    (3) ดานนักศึกษา 
     ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา   มีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
วิชาการ  ในดานนักศึกษา ดังนี้  (1) ใหทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น(f=8)   (2) สงเสริมการหางาน และติดตามผลการได
งานทําของนักศึกษา(f=8)   (3) ประกาศทุนกูยืมใหรวดกวานี้(f=7)   (4) จัดระบบการรับเขานักศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพขึ้น(f=6)   (5) การจัดสรรทุนใหเปนธรรม(f=6)   (6) กวดขันวินัย และการแตงกายของนักศึกษา
(f=5)   (7) จัดกิจกรรมแนะแนว โดยนักศึกษารุนพี่ไดออกแนะนํารุนนอง(f=4)   (8) สงเสริมทั้งกิจกรรมโครงการ 
และงบประมาณใหมากขึ้นและตอเนื่อง(f=4)   (10) สงเสริมนักศึกษาสูความเปนเลิศ ในการเขารวมแขงขันทักษะ
ในระดับตาง ๆ(f=3)    (11) ปรับปรุงการใหบริการดานกองทุนของเจาหนาที่(f=3)   (12) รับฟงความคิดเห็นของ
นักศึกษา ใหมีสวนรวมมากขึ้น(f=2)   (13) จัดใหมีรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติสําหรับนักศึกษา(f=2)  (14) ควร
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพของบัณฑิต(f=1)   (15) ควรสงเสริมการมีงานทําของบัณฑิต(f=1)  (16) ใหมี
การจัดกิจกรรมรวมกันของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยใหมากกวานี้(f=1)  (17) ควรจัดสวัสดิการนักศึกษาใหเทา
เทียมกันกับบางสาขา(f=1)  (18) ใหมีการติดตาม ประเมินผลการใหทุนอยางตอเนื่อง(f=1)   (19) ลดการออก
กลางคันของนักศึกษา(f=1)  และ (20) ใหมีกิจกรรมนักศึกษาทุกสัปดาหที่มีสาระมุงพัฒนานักศึกษา(f=1)    
    (4) ดานคณาจารย 
     ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  มีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
วิชาการ  ในดานคณาจารย ดังนี้   (1) จัดอาจารยสอนใหตรงความชํานาญและสาขาที่สําเร็จการศึกษา(f=21)        
(2) สงเสริมใหอาจารยมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ(f=12)  (3) พัฒนาทักษะการสอนของคณาจารยใหสูงขึ้น(f=8)   
(4) ควรเพิ่มอาจารยใหมากขึ้นกับสัดสวนนักศึกษา(f=8)   (5) อาจารยควรมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป(f=6)   
(6) ควรตรงเวลาในการสอน และการสงผลการเรียน(f=5)   (7) สงเสริมคณาจารยในการทําผลงานทางวิชาการ
(f=4)   (8) สงเสริมใหคณาจารยไดศึกษาตอในสาขาที่ขาดแคลน(f=4)   (9) ใหมีการคัดสรรอาจารยที่มีคุณภาพ
(f=3)   (10) ประเมินการสอนของอาจารย (f=1)   (11) นําการวิจัยมาใชพัฒนาคณาจารย(f=1)  (12) จัดระบบให
อาจารยที่ปรึกษาไดทําหนาที่อยางแทจริง(f=1)    
    (5) ดานการบริหารจัดการ 
     ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
วิชาการ  ในดานการบริหารจัดการ ดังนี้   (1) ควรจัดใหมีระบบโปรแกรมการลงทะเบียนทางคอมพิวเตอร(f=10)    
(2) การประชาสัมพันธไมทั่วถึง(f=8)   (3) ควรจัดสรรงบประมาณดานวิชาการใหมากกวานี้(f=6)   (4) คาปรับ   
การลงทะเบียนชาและแพงเกินไป(f=6)   (5) คาเลาเรียนแพง(f=6)   (6) จัดสรรบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสม 
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ไมลนงาน(f=6)  (7) ควรจัดบริการแจงผลการเรียนหลายเครื่องกวานี้(f=5)  (8) พัฒนาโครงสรางบริหารวิชาการ
ใหสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ(f=3)  (9) คัดเลือกผูบริหารวิชาการในทุกระดับที่มีความสามารถ เหมาะสม
(f=3)   (10) ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว(f=3)   (11) พัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของ
คณาจารยและผูบริหารทุกระดับ(f=3)   (12) การประชาสัมพันธใหตอเนื่อง(f=3)   (13) ที่จอดรถไมสะดวกไมมี
รมเงา(f=3)   (14) การบริการวิชาการใหรวดเร็วทันสมัย(f=2)  (15) การเปดสอนใหหลักสูตรไดมาตรฐานกอนเปด
(f=2)  (16) ใหมีการจัดการภาระงานของอาจารยและบุคลากรที่ชัดเจน(f=2)   (17) สงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวม   
ในการจัดสรรงบประมาณ(f=2)  (18) สงเสริมการทํางานเปนทีม(f=1)  (19) เปดบริการวิชาการใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น(f=1)  (20) การบริหารงบประมาณใหมีทิศทางที่เกิดประโยชนตอการพัฒนาวิชาการ
มากกวานี้(f=1)  (21) ควรใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานดานวิชาการใหมากขึ้น ทั้งในดานบุคลากร  
งบประมาณ  และการจัดการเรียนการสอน(f=1)  (22) บริหารงบประมาณใหตรงตามแผนงาน  โครงการ
(f=1)  (23) ควรมีเอกสารหรือสารสนเทศของสถาบัน หรือองคความรูใหมๆบริการนักศึกษา(f=1)         
(24) การจัดการทางการเงินใหคลองตัวและตอเนื่อง(f=1)  (25) ควรสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ(f=1)   
(26) จัดรางวัลจูงใจและการยกยองเชิดชูเกียรติ(f=1)  (27) สรางความภาคภูมิใจในสถาบัน(f=1)  (28) การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนลง(f=1)  (29) การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารสํานักงาน
และการบริการ(f=1)  (30) การกําหนดปฏิทินการศึกษาใหชัดเจน(f=1)  (31) คาอื่นที่จายเพิ่มควรจัดบริการ
นักศึกษาใหคุมคา(f=1)  (32) โครงสรางบริหารวิชาการยังไมชัดเจน(f=1)  และ (33) รถรับสงนักศึกษาดวน(f=1)    
    (6) ดานแหลงเรียนรู    
     ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  มีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
วิชาการ  ในดานแหลงเรียนรู ดังนี้   (1) ควรจัดใหมีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะดานภายในสถาบัน
กอนออกฝกนอกสถาบัน(f=12)   (2) จัดใหมีบริการคอมพิวเตอรในสถานที่ตาง ๆของสถาบัน(f=8)   (3) ควรใหมี
หองสมุดประจําสาขามากขึ้น(f=6)   (4) ใหเปดบริการกอนเขาเรียน พักเที่ยง และขยายการบริการหองสมุดถึง  
18.00 น.(f=5)   (5) ควรจัดใหมีอาคารเรียนประจําคณะ(f=5)   (6) จัดมุม  จัดช้ันตําราในหองสมุดใหเขาช้ันเปน
ระบบ(f=4)   (7) ใหเนนการจัดภูมิทัศนและบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา(f=3)   (8) ควรขยายการบริการหองสมุด
ช้ัน 3 (f=3)  (9) ควรจัดหองเรียนใหเปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี(f=3)  (10) ใหมีหอง study สําหรับบัณฑิตศึกษา 
และนักศึกษาปริญญาตรีที่เหมาะสม(f=2)  (11) หองเรียนรอน  ให เพิ่มพัดลม (f=1)  (12) จัดแหลงขอมูล
สารสนเทศบริการที่หลากหลาย(f=1)   และ (13) ควรจัดใหมีการใชแหลงเรียนรูรวมกันได(f=1)   
    (7) ดานหลักสูตร 
     ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
วิชาการ  ในดานหลักสูตร ดังนี้  (1) ควรใหมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย(f=10)  (2) พัฒนาหลักสูตร
ใหไดมาตรฐาน(f=6)  (3) จัดหลักสูตรใหถูกตอง(f=5)  (4) ใหมีเอกสารประกอบการสอนทุกวิชา(f=4)  (5) พัฒนา 
การบริหารหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น(f=3)   (6) จัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและเอกสารประกอบหลักสูตรของสถาบัน
ขึ้นใชบริการเอง(f=3)   (7) เรงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพใหผานโดยเร็ว(f=3)  (8) เปด
หลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถิ่น(f=3)  (9) เปดรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ไดผานเกณฑ
มาตรฐานแลว(f=2)   (10) ใหคณาจารยมีความรูความสามารถในการบริหารหลักสูตร(f=2)  (11) คณาจารย
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ประจําหลักสูตรออกนิเทศจริง ดวยตนเอง(f=1)  (12) ควรลดวิชา P  คุณสมบัติตามหลักสูตรลง(f=1)  (13) เปด
หลักสูตรที่สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของผูเรียน(f=1)  (14) เพิ่มศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร
(f=1)    
    (8) ดานสื่อ นวัตกรรม 
     ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
วิชาการ  ในดานสื่อ นวัตกรรม ดังนี้  (1) ปริมาณเอกสารตํารา งานวิจัยมีจํานวนนอย ไมเพียงพอไมทันสมัย(f=22)  
(2) จัดใหมีสื่อและเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย(f=16)  (3) ควรใหมีสื่อและนวัตกรรมประกอบการสอนที่
มากกวานี้(f=10)  (4) ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในการใหบริการหองสมุดที่ดี มีใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส(f=7)   
(5) คอมพิวเตอรในหองสมุดไมเพียงพอ(f=6)  (6) การจัดหาสื่อใหสอดคลองกับความตองการของคณาจารยและ
นักศึกษา(f=3)   (7) จัดใหมีไมโครโฟนและเครื่องฉายทุกหอง(f=1)   (8) การจัดบริการดาน IT ไมมีประสิทธิภาพ
(f=1)   (9) จัดใหมีระบบ e-Learning(f=1)   (10) ตําราสาขาเฉพาะดานระดับบัณฑิตศึกษายังขาดแคลน(f=1)    
(11) จัดใหมีหนวยงานกลางในการผลิต การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมดานการเรียนการสอน(f=1)                      
(12) การบริการ การจัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมใหพรอมใชงาน(f=1)   (13) ควรขยายเครือขายอินเตอรไรสาย
ทุกช้ัน ทุกอาคาร(f=1)  (14) ควรมีบริการเครื่องพิมพงานไวบริการในสถาบัน(f=1)   (15) ควรใหมีการประเมิน
การดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดคุณภาพตอการบริการสูระดับภูมิภาค สากล(f=1)   
    (9) ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 
     จากแบบสอบถามแบบปลายเปด  ที่เปดใหผูตอบแบบสอบถาม
สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไดขอมูล  ดังนี้  (1) หองน้ําไมสะอาด ควรมีกระดาษชําระใหบริการ(f=5)  
(2) ที่จอดรถไมเพียงพอ(f=5)  (3) ใหมีเสียงตามสายบริการการจอดรถ  บริการขาวสารกิจกรรม  (4) นักศึกษา    
ตาง ๆ ชวงพักเที่ยง(f=3)   (5) บริการลิฟทบกพรอง ชํารุดนาน(f=2)  (6) ใหจัดรับปริญญาที่ชัยภูมิ(f=1)  และ         
(7) อาหารที่โรงอาหารไมอรอย ควรปรับปรุงดวย(f=1) 
 2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลการสนทนากลุมเปาหมาย    
  จากการสนทนากลุมเปาหมาย(focus group discussion)  เพื่อศึกษาสภาพปญหา เปาหมายและ
แนวทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ทั้งในภาพรวมของการพัฒนาวิชาการ และในแตละ
องคประกอบของการพัฒนาวิชาการ ซึ่งประกอบดวย  ดานการเรียนการสอน  ดานการวิจัย  ดานนักศึกษา  ดาน
คณาจารย  ดานการบริหาร  ดานแหลงเรียนรู  ดานหลักสูตร และดานสื่อ นวัตกรรม  โดยดําเนินการในวันที่ 13 
สิงหาคม 2551 ระหวางเวลา 13.30-16.15 น. กลุมเปาหมายในการสนทนากลุมครั้งนี้ จํานวน 11 คน ประกอบดวย 
ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  คณบดีคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ  ตัวแทนประธานโปรแกรมวิชา  ตัวแทนอาจารยประจํา  ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน  
ตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาพที่  12) 
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 ภาพที่  12    แสดงบรรยากาศการสนทนากลุมตัวแทนผูบริหาร  อาจารย  เจาหนาที่ และนักศึกษา 
 
  จากการสนทนากลุมไดผลสรุปเปนจุดประสงคและแนวทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ในการสนทนากลุม  ดังนี้ 
  2.3.1 ดานการเรียนการสอน 
   จากการสนทนากลุมเปาหมายไดผลสรุปเปนจุดประสงคหรือแนวทางการพัฒนา
วิชาการในองคประกอบดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากการสนทนากลุม  ดังนี้ 
   2.3.1.1 อาจารยมีการวางแผนการสอนกอนดําเนินการสอน โดยใหสงเสริม         
การวางแผน และใหมีการสอนตามแผน  ตามคําสนทนา ดังนี้      

 . . .ใหมีกลไกในการพัฒนาการสอน    สอนตามแผนที่วาง ไว . . . 
(ผดุง  เพชรสุข,  13  สิงหาคม  2551),   . . . เตรียมการสอนใหมี  
ความนาสนใจใน  การเรียนการสอน ใหเปนรูปธรรม ใหนักศึกษา
เกิดความสนใจในการเรียน และกอใหเกิด การเรียนรูที่ดี (แพรวนภา  
บานสันเทียะ, 13  สิงหาคม  2551),   และ  . . . อาจารยไมสนใจ    
การสอนในภาคปกติเทาที่ควร . . .ควรจะมีการเตรียมตัวในการสอน
มากกวานี้ . . . (สมปอง  สุวรรณภูมา,  13  สิงหาคม  2551) 

   2.3.1.2 อาจารยผูสอนมีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับหลักสูตรและเนื้อหา
ในวิชา ตามคําสนทนา ดังนี้  “. . . การวัดและประเมินผลใหมีความตรงกับที่อาจารยสอน  ตรงหลักสูตรตรง
เนื้อหาวิชาดวย . . .” (ผดุง เพชรสุข,  13  สิงหาคม  2551),   “. . . มีกฎเกณฑกติกาที่ชัดเจนในการจัดการเรียน    
การสอน รวมกัน. . .” (สมปอง  สุวรรณภูมา,  13  สิงหาคม  2551) 
   2.3.1.3 อาจารยผูสอนมีทักษะ เทคนิค วิธีการสอนที่นาสนใจ สามารถเชื่อมโยงสู   
การนําไปใชในสภาพที่แทจริงได  ดังคาํสนทนา ดังนี้     

. . . การสอนใหมีความนาสนใจในการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรม 
ใหนักศึกษาเกิดความสนใจในการเรียน และกอใหเกิดการเรียนรูที่ดี        



  144 

.  .  .ให เพิ่ มการ เชื่ อมโยงสู การนํ าไปใชไดจริ ง  (แพรวนภา              
บานสันเทียะ, 13  สิงหาคม  2551),    . . . การสอนที่เนนทักษะดาน
ตางๆที่ใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดเอง . . .      
การเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู . . .
(พิชัย  ละแมนชัย, 13 สิงหาคม 2551),    . . . สอนใหนักศึกษาพัฒนา
ความรูตนเองใหมีความรูและทักษะที่เทาเทียมได (ผดุง  เพชรสุข,  
13  สิงหาคม  2551)  และ . . . อาจารยผูสอนยังขาดประสบการณใน
การถายทอ . . . อีกทั้งยังขาดกิจกรรมเสริมสําหรับนักศึกษาที่
นอกเหนือจาก การเรียนปกติแลว”  (สวาสดิ์  พรรณา,  13  สิงหาคม  
2551) 

   2.3.1.4 มีบรรยากาศทางการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา  ตามคํา
สนทนา ดังนี้     

. . . รากเหงาของปญหา สาเหตุที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไมมี    
การพัฒนาวิชาการเทาที่ควร คือ  . . . ไมมีความตั้งใจในการสอน  . . .
บรรยากาศทางวิชาการไมเกิดเชน ไมมีการจัดวิพากษทางวิชาการ
เทาที่ควร ทําใหบรรยากาศทางวิชาการไมเกิ . . . (สมนึก  ขวัญเมือง,  
13 สิงหาคม  2551), . . . การเรียนการสอนที่เนนการจัด
สภาพแวดลอมทาง การเรียนรู. . . (พิชัย  ละแมนชัย, 13 สิงหาคม 
2551)  และ  . . . การเขาสอนตรงเวลา  มีกฎเกณฑกติกาที่ชัดเจนใน
การจัดการเรียนการสอนรวมกัน…อยากเห็นภาพของอาจารยแตละ
ทานรวมรับผิดชอบดูแลนักศึกษาไมใชเพียงแคทําหนาที่สอนเพียง
อยางเดียว (สมปอง  สุวรรณภูมา,  13  สิงหาคม  2551) 

  2.3.2 ดานการวิจัย   
   จากการสนทนากลุมเปาหมายไดผลสรุปเปนจุดประสงคหรือแนวทางการพัฒนา
วิชาการในองคประกอบดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากการสนทนากลุม  ดังนี้     
   2.3.2.1 อาจารยมีทักษะและศักยภาพทางการวิจัย  ตามคําสนทนา ดังนี้   “...สงเสริม
ความเขาใจในการทําวิจัยของอาจารย . . .”  (ผดุง  เพชรสุข,  13  สิงหาคม  2551)   
   2.3.2.2 มีการวิจัยในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น  ตามคําสนทนา  ดังนี้           
“. . .ในปจจุบันการทําวิจัยในชั้นเรียนยังไมไดรับความสนใจจากอาจารยผูสอนเทาที่ควร จึงอยากใหมีการเนน   
การทําวิจัยในชั้นเรียนใหมากขึ้น . . .”  (ผดุง  เพชรสุข,  13  สิงหาคม  2551) 
   2.3.2.3 มีแผนในการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยที่ชัดเจน   ตามคําสนทนา  ดังนี้       
“. . . ใหมีการจัดสรรทุนวิจัยในชั้นเรียนใหเพียงพอและมีความชัดเจน . . .” (ผดุง  เพชรสุข,  13  สิงหาคม  2551) 
  2.3.3 ดานนักศึกษา 
   จากการสนทนากลุมเปาหมาย ไดผลสรุปเปนจุดประสงค และแนวทางการพัฒนา
วิชาการ ในองคประกอบดานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากการสนทนากลุม  ดังนี้ 
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   2.3.3.1 จัดกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาใหมากขึ้น
และตอเนื่อง  ตามคําสนทนา  ดังนี้    

. . . อีกทั้งยังขาดกิจกรรมเสริมสําหรับนักศึกษาที่นอกเหนือจาก     
การเรียนปกติแลว  (สวาสดิ์  พรรณา,  13 สิงหาคม  2551),   . . .ใหมี
กิจกรรมเสริมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาใหมากเพราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไมมีโอกาสที่จะไดคัดเลือกนักศึกษา . . . 
(ผดุง  เพชรสุข,  13  สิงหาคม  2551),  และ . . . สงเสริมกิจกรรม    
การแสดงออกใหมาก (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ,  13  สิงหาคม  2551) 

   2.3.3.2  นักศึกษามีบทบาทในการจัดกิจกรรมนักศึกษามากขึ้น   ตามคําสนทนา  
ดังนี้   “. . . สงเสริมบทบาทของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ . . . สงเสริมกิจกรรมการแสดงออก
ใหมาก”     (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ,  13  สิงหาคม  2551) 
  2.3.4 ดานคณาจารย 
   จากการสนทนากลุมเปาหมาย ไดผลสรุปเปนจุดประสงค หรือแนวทางการพัฒนา
วิชาการ ในองคประกอบดานคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากการสนทนากลุม  ดังนี้ 
   2.3.4.1 มีจํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิ  และประสบการณที่เพียงพอ   ตามคําสนทนา  
ดังนี้ คือ      

. . . อยากเห็นภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีอาจารยผูสอนที่มี
ศักยภาพเปนของเราเองโดยที่ไมตองอาศัยศักยภาพจากที่อื่น (สวาสดิ์  
พรรณา,  13  สิงหาคม  2551),  และ . . .ในสวนคุณภาพอาจารยก็ตองมี
สัดสวนของอาจารยระดับปริญญาเอก อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
และอาจารยที่มีประสบการณในการสอนเพิ่มขึ้น . . . (พิชัย  ละแมนชัย, 
13 สิงหาคม  2551) 

   2.3.4.2 มีแผนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรที่ชัดเจน มีทุนสนับสนุน
การศึกษาตอและการฝกอบบรมพัฒนา  ดังคําสนทนา  ดังนี้     

. . .ใหจัดทุนศึกษาตอ ของอาจารย โดยระบุใหชัดเจนวา ทุนศึกษาตอ
ในสาขาใดบาง จํานวนกี่ทุน จํานวนเงินทุนตอปและรายละเอียด
ทั้งหมดของทุนการศึกษา . . .(สมปอง  สุวรรณภูมา,  13  สิงหาคม  
2551),  . . . ไมมีความชัดเจนในการบริหารวิชาการดานคณาจารย. . .
(เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ,  13  สิงหาคม  2551),  . . .สงเสริม        
ความเขาใจในบทบาทที่แทจริงของอาจารย. . . (ผดุง  เพชรสุข, 13  
สิงหาคม  2551), . . .ใหอาจารยมีความรับผิดชอบ(เรงเจริญ           
ชํานาญบริรักษ,  13  สิงหาคม 2551),   . . . อาจารยมีความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ. . . (สมนึก  ขวัญเมือง,  13  สิงหาคม  2551),  และ . . . อาจารย
ผูสอนยังขาดประสบการณในการถายทอด และไมมีความรักในวิชาชีพ 
. . . (สวาสดิ์  พรรณา,  13  สิงหาคม  2551) 
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 2.3.4.3 มีระบบการสรรหาอาจารยที่มีความรูความสามารถเขาสอน  ดังคําสนทนา
ดังนี้   

. . . มีการสรรหา หรือการไดมาซึ่งอาจารยที่มีการคัดเลือก (ผดุง      
เพชรสุข, 13 สิงหาคม 2551),  . . .อาจารยผูสอนยังขาดประสบการณใน
การถายทอด...(สวาสดิ์ พรรณา,  13 สิงหาคม  2551), . . . ยังขาด
ประสบการณในการสอน. . . (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ,  13  สิงหาคม  
2551),   . . . ยังมีใหเจาหนาที่ไปสอนแทน (สมปอง  สุวรรณภูมา,  13  
สิงหาคม  2551),  และ . . . อาจารยผูสอนยังขาดประสบการณใน      
การถายทอดและไมมีความรักในวิชาชีพ (สวาสดิ์ พรรณา,  13 สิงหาคม  
2551) 

  2.3.5 ดานการบริหารจัดการ 
   จากการสนทนากลุมเปาหมายไดผลสรุปเปนจุดประสงคหรือแนวทางการพัฒนา
วิชาการในองคประกอบดานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากการสนทนากลุม  ดังนี้ 
   2.3.5.1 มีโครงสรางการบริหารจัดการที่เอื้อตอการพัฒนาวิชาการของสถาบัน  ตามคํา
สนทนา  ดังนี้     

. . . ควรมีการจัดโครงสรางการบริหารใหชัดเจน เนื่องจากโครงสราง
ไมชัดเจน ผูที่มีสวนเกี่ยวของนั้นไมทราบถึงบทบาทและความสัมพันธ
ของตนเอง  ทําใหการพัฒนาวิชาการไม เกิด .  .  .และโครงสราง
มหาวิทยาลัยใหนําสูการบริหารจัดการได  ใหมากกวาการสงเสริม . . .
(สมนึก ขวัญเมือง,  13  สิงหาคม  2551) 

  2.3.5.2     มีระเบยีบ ขอบังคับที่เอื้อตอการบริหารจัดการศึกษา  ตามคําสนทนา ดังนี้     
“. . . ความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจของอาจารยซึ่งอาจจะมีสาเหตุ
มาจากระบบราชการการปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับของสถาบัน
ใหเอื้อตอ ความมั่นคง  สวัสดิการของอาจารย  การแกปญหาตรงสวนนี้
จึงเสนอใหแกไขขอบังคับ”  (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ,  13  สิงหาคม  
2551) 

  2.3.5.3     มีนักบริหารวิชาการเปนผูบริหารในหนวยงานที่จัดการศึกษาของสถาบัน 
และสาขาวิชาตางๆ  ตามคําสนทนา  ดังนี้   “. . . ตัวผูบริหารวิชาการที่เปนนักบริหารวิชาการหรือยัง? . . .” (ผดุง  
เพชรสุข,  13  สิงหาคม  2551),  และ  “. . . อยากใหอาจารยผูสอนมีกติการวมกัน. . .”  (สมปอง  สุวรรณภูมา,  13  
สิงหาคม  2551) 
  2.3.5.4 มีความเขาใจในบทบาทและความพรอมในการจัดการศึกษาของหนวยงานที่
จัดการศึกษาของสถาบัน  ตามคําสนทนา  ดังนี้     

.  .  .  การจัดการศึกษาที่มีแผนปฏิทินการจัดการศึกษาที่ ชัดเจน  
เตรียมพรอมเสมอ (ทศพร  พีสะระ,  13  สิงหาคม  2551),    . . .บทบาท
ทั้ง  6  ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ได
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ดําเนินการครบแลวหรือยัง ? . . . (ผดุง  เพชรสุข,  13  สิงหาคม  2551),  
และ .  .  .  เนนคุณภาพในทุกๆดานตามตัวช้ีวัดของ  ก .พ .ร .  (พิชัย           
ละแมนชัย, 13  สิงหาคม 2551) 

  2.3.5.5 ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตามคําสนทนา ดังนี้      
“. . .ใหเอาสังคมเปนตัวต้ังในการกําหนดวิสัยทัศนสถาบัน . . . บรรยากาศทางวิชาการไมเกิด เชนไมมีการจัด
วิพากษทางวิชาการเทาที่ควร ทําใหบรรยากาศทางวิชาการไมเกิด” (สมนึก  ขวัญเมือง,  13  สิงหาคม  2551) 
 2.3.6 ดานแหลงเรียนรู 
  จากการสนทนากลุมเปาหมาย ทําใหไดผลสรุปเปนจุดประสงคหรือแนวทางการพัฒนา
วิชาการในองคประกอบดานแหลงเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จากการสนทนากลุม คือ สถาบันมี  
แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ตามคําสนทนา ดังนี้   “. . .ใหเนนสภาพแวดลอมทาง        
การเรียนรู . . .หองสมุดมีตํารา  เอกสารที่ครอบคลุมเพียงพอในการคนควาของนักศึกษา . . .” (พิชัย  ละแมนชัย, 
13 สิงหาคม 2551) 
 2.3.7 ดานหลักสูตร 
  จากการสนทนากลุมเปาหมาย ไดผลสรุปเปนจุดประสงค หรือแนวทางการพัฒนา
วิชาการ ในองคประกอบดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากการสนทนากลุม  ดังนี้ 
  2.3.7.1 เปดสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเปนความตองการทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต  ตามคําสนทนากลุม  ดังนี้  “. . .มุงที่หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ  สวนดาน
วิศวกรรมศาสตรอาจจะยังไมเหมาะเพราะตองลงทุนสูง. . . ” (พิชัย  ละแมนชัย,  13 สิงหาคม  2551) 
  2.3.7.2 มีการเตรียมพรอมในการนําหลักสูตรไปใช   ตามคําสนทนากลุม ดังนี้      
“การจัดการเรียนการสอน . . . ใหมีความสัมพันธกับคาบการสอนของอาจารยผูสอน . . .” (ทศพร  พีสะระ,  13 
สิงหาคม  2551) 
 2.3.8 ดานสื่อ นวัตกรรม 
  จากการสนทนากลุมเปาหมาย ไดผลสรุปเปนจุดประสงคหรือแนวทางการพัฒนา
วิชาการ ในองคประกอบดานสื่อ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากการสนทนากลุม  ดังนี้ 
  2.3.8.1    มีระบบฐานขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุน        
การเรียนการสอน  ตามคําสนทนา  ดังนี้   “ . . . การนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชในการเรียนการสอน  มันคุมคาตอ  
การลงทุน . . .” (พิชัย  ละแมนชัย,  13 สิงหาคม 2551) 
  2.3.8.2     มีสื่อ นวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งทันสมัยและมี           
ความเพียงพอ  ตามคําสนทนา  ดังนี้    

. . . พัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนใหมีความทันสมัย”  (ผดุง  เพชรสุข,  
13  สิงหาคม  2551),   และ   “. . . หองสมุดมีตํารา  เอกสารที่ครอบคลุม
เพียงพอ . . .สื่อการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ . . .”  (พิชัย  
ละแมนชัย, 13  สิงหาคม 2551) 
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ระยะท่ี 2 
3. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการรางขอเสนอเชงินโยบาย 
 จากผลการศึกษาพหุกรณีในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง  5  แหง  และผลการวิจัยเชิงสํารวจสถาบันของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลทั้งสองสวนมาวิเคราะหและสังเคราะหจัดทําเปนราง
ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ(stakeholder workshop) ของผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่งนําเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้ 
  3.1 ผลการจัดทํากรอบของรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
  จากการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในแตละองคประกอบของการพัฒนาวิชาการ ไดผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล   
ดังนี้  (ตารางที่ 3-10)   
 
ตารางที่  3 แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
 เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการ ในดานการเรียนการสอน  
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

 ดานการเรียนการสอน     

1 พัฒนาการจัดโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิชา     

2 พัฒนาทักษะ เทคนิควิธีและกระบวนการสอนของอาจารย     
3 พัฒนาการวางแผนการสอน     
4 สงเสริมการจัดประสบการณ  การบูรณาการ คุณธรรม

จริยธรรม และการวิจัยในกระบวนการเรียนการสอน  

    

5 พัฒนาการประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองสภาพจริง     

6 ใหมีการวางแผนการสอนลวงหนา และสอนตามแผน     
7 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีทักษะ เทคนิค วิธีการสอนที่

นาสนใจ สามารถเชื่อมโยงสูการนําไปใชในสภาพที่
แทจริงได 

    

8 เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยยิ่งขึ้น     
9 ใหมีการใชสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสอน     
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ตารางที่  3 แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
 เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการ ในดานการเรียนการสอน(ตอ) 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

10 การจัดอาจารยและตารางสอนใหถูกตองลงตัวลวงหนา     
11 การสงผลการเรียนใหเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด     
12 สรางความชัดเจนในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 
    

13 จัดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมในสาขาวิชาที่ชํานาญ     

14 สงเสริมใหคณาจารยประจําและพิเศษมีจรรยาบรรณ    
ในวิชาชีพ 

    

15 ใหนักศึกษาไดเรียนรูนอกสถานที่มากขึ้น     

16 ใหมีการนิเทศและประเมินผลการสอนเปนระยะตอเนื่อง     
17 ใหมีเนื้อหาสาระในการสอนแตละครั้ง     
18 จัดอบรมพัฒนาการสอนใหอาจารยกอนเปดภาคเรียน     
19 ใหจัดงบประมาณสนับสนุนดานการสอนมากขึ้น     
20 จัดระบบการคัดสรรอาจารยพิเศษใหไดผูมีคุณวุฒิและ

คุณภาพ 
    

21 ใหมีการประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาทุกระยะ     
22 กํากับการสอนใหครบถวนตามจํานวน หนวยกิตที่

กําหนด 
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ตารางที่  4 แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
 เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการ ในดานการวิจัย 
  

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

 ดานการวิจัย     

1 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย     

2 สนับสนุนการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช     

3 พัฒนาบุคลากรและศักยภาพทางการวิจัย     
4 เพิ่มทุนอุดหนุนการวิจัย     
5 พัฒนาการทําวิทยานิพนธ  สารนิพนธและการวิจัยใน

กระบวนการเรียนการสอน 
    

6 จัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยของสถาบัน     

7 สงเสริมการทําวิจัยของนักศึกษา     
8 สงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยไปใช     
9 พัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารย     

10 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาในสถาบัน     
11 สงเสริมการนํานวัตกรรมการวิจัยมาใช     
12 แจงเวียนขาวทุนวิจัยใหคณาจารยไดทราบโดยทั่วถึง     
13 สงเสริมใหมีที่ปรึกษาการทําวิจัย     
14 กําหนดใหอาจารยทําวิจัยอยางนอย  1  เรื่องตอปตอคน     
15 กําหนดใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีทักษะการวิจัย     
16 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย     

17 สรางเครือขายการวิจัยใหขยายในวงกวาง     

18 เพิ่มน้ําหนักภาระงานจากการทําวิจัยมากขึ้น     

19 ใหมีการนําวิทยานิพนธมาใชประกอบการเรียนการสอน
มากขึ้น 

    

20 สงเสริมจรรยาบรรณนักวิจัย     
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ตารางที่  5   แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
 เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในดานนักศึกษา 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

 ดานนักศึกษา     

1 จัดทุน สวัสดิการ การแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาใหมากขึ้น 

    

2 สงเสริมการไดงานทํา การศึกษาตอ และความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 

    

3 มีระบบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพกวานี้     

4 เนนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักศึกษา 

    

5 จัดรวบรวมรางวัลและเกียรติยศที่บัณฑิตหรือศิษยเกา
ไดรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

    

6 ใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ดอยโอกาสเพิ่มขึ้น     
7 ปรับปรุงการประกาศทุนกูยืมใหสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น     
8 จัดระบบการรับเขานักศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     

9 จัดระบบการจัดสรรทุนการศึกษาที่เปนธรรม     
10 เพิ่มความเครงครัดวินัย และการแตงกายของนักศึกษา     

11 จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดออกแนะแนวนักเรียน
รุนนอง 

    

12 สงเสริมทั้งกิจกรรมโครงการ และงบประมาณดาน
นักศึกษาใหมากขึ้นและตอเนื่อง 

    

13 สงเสริมนักศึกษาสูความเปนเลิศ ในการเขารวมแขงขัน
ทักษะวิชาการในระดับตาง ๆ 

    

14 ปรับปรุงการใหบริการดานกองทุนของเจาหนาที่     
15 จัดกิจกรรมที่นักศึกษามีสวนรวมคิดรวมปฏิบัติมากขึ้น     
16 จัดใหมีรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติสําหรับนักศึกษามากขึ้น     
17 กําหนดใหมีนโยบายการประกันคุณภาพของบัณฑิต     
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ตารางที่  5     แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
 เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในดานนักศึกษา (ตอ) 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 
ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

18 ใหมีการจัดกิจกรรมรวมกันของนักศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัยใหมากยิ่งขึ้น 

    

19 จัดสวัสดิการนักศึกษาใหเทาเทียมกันกับบางสาขา     
20 ชวยเหลือผูดอยโอกาส ลดการออกกลางคันของ

นักศึกษา 
    

21 จัดศูนยสวัสดิการบริการนักศึกษาที่มีทั้งธนาคาร 
ไปรษณีย  รานคาสหกรณ  ศูนยอาหาร  ยิมเนเซียม   
หองพยาบาล หองประชุม รานสะดวกซื้อฯลฯ 

    

 
ตารางที่  6 แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
                     เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในดานคณาจารย 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

 ดานคณาจารย     

1 เพิ่มจํานวน คุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณของ
อาจารย 

    

2 สงเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ     
3 พัฒนากลไกการพัฒนาอาจารย     

4 สงเสริมระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพ     

5 สงเสริมการกําหนดตําแหนง ผลงานทางวิชาการ และ
รางวัลเกียรติยศช่ือเสียง 

    

6 จัดอาจารยสอนใหตรงความชํานาญและคุณวุฒิ     
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ตารางที่  6 แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
 เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในดานคณาจารย (ตอ) 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

 ดานคณาจารย     

7 พัฒนาทักษะการสอนของคณาจารยใหสูงขึ้น     
8 มีระบบการสรรหาอาจารยที่มีความรูความสามารถ     
9 พัฒนาอาจารยใหมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป     

10 พัฒนาอาจารยใหตรงตอเวลาในการสอน และการสงผล
การเรียน 

    

11 สงเสริมสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ     

12 สงเสริมคณาจารยไดศึกษาตอในสาขาที่ขาดแคลน     
13 ประเมินผลการสอนของอาจารยอยางตอเนื่อง     
14 นําผลการวิจัยมาใชพัฒนาคณาจารย     
15 จัดระบบใหอาจารยที่ปรึกษาไดทําหนาที่อยางแทจริง     

 
ตารางที่  7    แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
 เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในดานการบริหารจัดการ 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

 ดานการบริหารจัดการ     

1 ปรับปรุงการกําหนดโครงสรางการบริหารวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

    

2 ปรับปรุงการบริการวิชาการใหสะดวกรวดเร็ว     

3 ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดความคุมคา     
4 พัฒนาการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา     
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ตารางที่  7    แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
 เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในดานการบริหารจัดการ (ตอ) 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

5 ปรับปรุงระบบการจัดการทางการเงินและแผน
งบประมาณ 

    

6 จัดใหมีระบบโปรแกรมการลงทะเบียนทางคอมพิวเตอร     

7 มีแผนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรที่ชัดเจน     
8 ปรับปรุงการประชาสัมพันธสถาบันในรูปแบบที่

หลากหลาย 
    

9 จัดสรรงบประมาณดานวิชาการใหมากกวานี้     
10 เรงปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตาม

นโยบายของรัฐบาล 

    

11 เสริมสรางความภาคภูมิใจในสถาบัน     

12 ลดคาธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติลง     
13 ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับที่เอื้อตอการบริหารจัด

การศึกษา 
    

14 พัฒนาระบบการติดตาม  การประเมินผลงานโครงการ  
ตาง ๆ และนําผลมาใชเพื่อการพัฒนา 

    

15 จัดสรรบุคลากรใหเพียงพอ เหมาะสมภาระงาน และ 
ไมลนงาน 

    

16 จัดใหมีจุดบริการแจงผลการเรียนในอาคารเรียนตางๆ     
17 คัดเลือกแตงต้ังผูบริหารวิชาการที่มีความสามารถ 

เหมาะสมในทุกระดับ 
    

18 มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว     
19 พัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของคณาจารยและผูบริหาร 

ทุกระดับ 
    

20 ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนลง     

21 ใหมีการนําระบบ MIS มาใชในการบริหารจัดการ และ 
การใหบริการ 
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ตารางที่  7 แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
 เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในดานการบริหารจัดการ (ตอ) 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

22 ใหมีการเปดสอนในหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน     

23 ใหมีการจัดการภาระงานของอาจารยและบุคลากรที่
เหมาะสมชัดเจน 

    

24 สงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณ     
25 จัดบริการวิชาการใหสอดคลองความตองการของ

ทองถิ่น 
    

26 การบริหารแผนและงบประมาณใหเอื้อตอการพัฒนา
วิชาการมากยิ่งขึ้น 

    

27 การปรับปรุงการใหบริการทางการเงินที่สะดวกและ
คลองตัว 

    

28 ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานดานวิชาการให
มากขึ้น ทั้งในดานบุคลากร   งบประมาณ   และการ
จัดการเรียนการสอน 

    

29 บริหารงบประมาณใหตรงตามวัตถุประสงคของ
แผนงาน โครงการ 

    

30 จัดเอกสารประชาสัมพันธสารสนเทศของสถาบัน หรือ
องคความรูใหมๆบริการนักศึกษาและประชาชนตาม
หนวยงานทั่วไปในจังหวัด 

    

31 จัดงบประมาณสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ     

32 จัดใหมีรางวัลจูงใจและการยกยองเชิดชูเกียรติ     
33 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร

สํานักงานและการบริการ 
    

34 การกําหนดปฏิทินการศึกษาใหชัดเจน     
35 จัดบริการนักศึกษาใหคุมคาในสวนของคาธรรมเนียมที่

เพิ่มขึ้น 
    

36 จัดใหมีสวัสดิการรถรับสงนักศึกษาและบุคลากร     
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ตารางที่  8     แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
 เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในดานแหลงเรียนรู 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

 ดานแหลงการเรียนรู     

1 การสํารวจ พัฒนาและจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมใหเอื้อ
ตอการเรียนรู 

    

2 พัฒนาหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 

    

3 ใหความสําคัญกับการใชแหลงฝกภาคปฏิบัติและฝก
ประสบการณ 

    

4 สงเสริมการใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
ในกระบวนการเรียนการสอน 

    

5 จัดใหมีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะดาน
ภายในสถาบันกอนออกฝกนอกสถาบัน 

    

6 จัดใหมีบริการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนในบริเวณ
อาคารตาง ๆของสถาบัน 

    

7 จัดใหมีหองสมุดประจําสาขาวิชามากขึ้น     

8 ใหเปดบริการกอนเขาเรียนพักเที่ยง และขยายการบริการ
หองสมุดถึง 18.00 น. 

    

9 จัดใหมีอาคารเรียนประจําคณะ     

10 จัดมุม  จัดช้ันตําราในหองสมุดใหเขาช้ันอยางเปนระบบ     

11 ใหเนนการจัดภูมิทัศนและบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา     

12 ขยายการบริการหองสมุดช้ัน 3     
13 จัดหองเรียนใหเปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี     

14 ใหมีหอง  study  สําหรับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษา
ปริญญาตรีที่เหมาะสม 

    

15 ใหเพิ่มพัดลมในหองเรียน     
16 จัดแหลงขอมูลสารสนเทศบริการที่หลากหลาย     

17 จัดใหมีการใชแหลงเรียนรูรวมกันได     
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ตารางที่  9 แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจ 
 สถาบันเพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในดานหลักสูตร 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

 ดานหลักสูตร     

1 พัฒนาเอกสารหลักสูตร คูมือการใชและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร 

    

2 สงเสริมการศึกษาวิเคราะหปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร     
3 ใหมีการเตรียมความพรอมในการนําหลักสูตรไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน 
    

4 จัดใหมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร     
5 ใหมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย     

6 พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน     

7 จัดหลักสูตรใหถูกตองตามระเบียบและเกณฑมาตรฐาน     
8 เปดสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเปน 

ความตองการทั้งในปจจุบันและอนาคต 
    

9 จัดใหมีเอกสารประกอบการสอนทุกวิชา     
10 พัฒนาการบริหารหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น     
11 จัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและเอกสารประกอบ

หลักสูตรของสถาบันขึ้นใชบริการเอง 
    

12 จัดใหมีการประเมินทักษะการใชภาษาตางประเทศใน
หลักสูตรปริญญาตรี 

    

13 จัดใหมีการประเมินทักษะหรือความถนัดเฉพาะดานใน
หลักสูตรปริญญาตรี 

    

14 เปดจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก     

15 เรงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพ
ใหผานมาตรฐาน 

    

16 เปดหลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ทองถิ่น 
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ตารางที่  9    แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
 เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในดานหลักสูตร (ตอ) 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

17 กําหนดใหเปดรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ไดผานเกณฑ
มาตรฐานแลวเทานั้น 

    

18 พัฒนาใหคณาจารยมีความรูความสามารถในการบริหาร
หลักสูตร 

    

19 ใหความสําคัญกับการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ     
20 ลดวิชาคุณสมบัติพ้ืนฐานตามหลักสูตรลง     

21 เปดหลักสูตรที่สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงค
ของผูเรียน 

    

22 เพิ่มศักยภาพทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร     

 
ตารางที่  10 แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
     เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในดานสื่อ นวัตกรรม 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

 ดานสื่อ นวัตกรรม     

1 พัฒนาระบบฐานขอมูลและการใหบริการเครือขาย
คอมพิวเตอรที่ทันสมัย 

    

2 สงเสริมการผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน 

    

3 พัฒนาหองสมุดและการใหบริการ     
4 เพิ่มงบประมาณและคาใชจายในระบบหองสมุดและ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    

 



      159 

ตารางที่ 10 แสดงการสังเคราะหขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาพหุกรณีและการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
 เพื่อเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในดานสื่อ นวัตกรรม (ตอ) 
 

แหลงขอมูล 

การวิจัยสํารวจสถาบัน 

 
 

ขอ 

 
รายการขอคนพบที่สําคัญเพื่อการพัฒนา 

เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย การ
วิจัย

เอกสาร 

การ
วิจัย
สํารวจ 

การ
สนทนา 
กลุม 

 
การศึกษา 
พหุกรณี 

5 เพิ่มปริมาณเอกสารตํารา งานวิจัยใหหลากหลายเพียงพอ 
และทันสมัย 

    

6 จัดใหมีสื่อและเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย     

7 ใหมีสื่อและนวัตกรรมประกอบการสอนที่หลากหลาย
และเพียงพอ 

    

8 พัฒนาบุคลากรในการใหบริการหองสมุดที่มีจิตบริการ 
ยิ้มแยมแจมใส 

    

9 จัดคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนในหองสมุดใหเพียงพอ     
10 การจัดหาสื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

คณาจารยและนักศึกษา 
    

11 จัดใหมีไมโครโฟนและเครื่องฉายโปรเจคเตอรทุก
หองเรียน 

    

12 พัฒนาการจัดบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    

13 จัดใหมีระบบ   e-Learning     

14 เพิ่มหนังสือตําราในสาขาวิชาเฉพาะดานในระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเพียงพอ 

    

15 ใหมีหนวยงานกลางในการสนับสนุนสงเสริมการผลิต 
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมดานการเรียนการสอน 

    

16 การบริการ การจัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรให
พรอมใชบริการ 

    

17 ขยายการบริการเครือขายอินเตอรไรสายทุกช้ันอาคาร     
18 ใหมีบริการเครื่องพิมพงานไวบริการในสถาบัน     
19 ใหมีการประเมินการดําเนินการดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศใหเกิดประสิทธิผลตอคุณภาพการบริการ
วิชาการ 
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 3.2 ผลการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมเชิงปฏิบัติการผูมีสวนไดสวนเสีย   
  ผูวิจัยนําผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงสํารวจสถาบันและการศึกษาพหุกรณีสถาบันอุดมศึกษา
ตนแบบที่ได มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากผูมีสวนไดสวนเสีย(stakeholder  workshop) กับการพัฒนา
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจะนําไปใชวิเคราะหและสังเคราะห
ขึ้นเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียที่เขารวมการประชุมปฏิบัติการจัดทํารางขอเสนอใน
ครั้งนี้ประกอบดวยตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  อาจารยประจํา  อาจารยพิเศษ 
บุคลากรสายสนับสนุน นักเรียน นักศึกษา  และผูปกครองนักศึกษา  การเลือกกลุมเปาหมายในครั้งนี้  เลือกแบบ
เจาะจง(purposive sampling)  โดยไมกาํหนดสัดสวน รวมไดกลุมเปาหมาย  จํานวน 15 คน 
  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ(stakeholder  workshop)  เพื่อจัดทําราง
ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ผูเขารวมการประชุมไดรวมกันพิจารณา
วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการดําเนินงานที่ไดจากการวิจัยระยะแรก แลววิเคราะหไปสู     
การกําหนดเปาหมาย และสังเคราะหเปนวัตถุประสงคของนโยบาย  ในแตละองคประกอบของการพัฒนาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่งประกอบดวย  นโยบายดานการเรียนการสอน  ดานการวิจัย  ดานนักศึกษา  
ดานคณาจารย  ดานการบริหาร  ดานแหลงเรียนรู  ดานหลักสูตร และดานสื่อ นวัตกรรมตามลําดับ  โดยได
ดําเนินการจัดประชุมในวันที่ 19 กันยายน 2551 ระหวางเวลา 09.30-16.15 น.  ผูเขารวมในการประชุม              
เชิงปฏิบัติการทั้ง  15  คน   ไดใหความรวมมือและใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง จะเห็นไดจากที่ทุกทานไดรวม
อภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ ตลอดการประชุม    
  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในครั้งนี้   ผูวิจัยนําผลการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน และผลการศึกษา
ดูงานพหุกรณีในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง  5  แหง  นําผลการศึกษาที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเปนขอ
คนพบที่สําคัญและใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่งไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรางขอเสนอเชิงนโยบายจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
(stakeholder  workshop)  กับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551  
ระหวางเวลา 09.30-16.15 น.  มีผูเขารวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการรางขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสิ้น  15  คน   
(ภาพที่ 13) 
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ภาพที่  13    แสดงบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย 
 
  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ(stakeholder operational workshop)  เพื่อ
จัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย  
ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 11    แสดงผลสรุปความเห็นในการรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานการเรียนการสอน 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

 
รายการ 

จํานวนผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ท่ีเห็นดวย (f) 
 ดานการเรียนการสอน  

 แนวทางการดําเนินงาน  

6 การจัดโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิชา 7 
8 พัฒนาทักษะ เทคนิควิธีและกระบวนการสอนของอาจารย 6 

11 ปรับปรุงพัฒนาการวางแผนการสอน 5 
17 สงเสริมการจัดประสบการณ  การบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรม และ    

การวิจัยในการเรียนการสอน  
4 

11 พัฒนาการประเมินผลการศึกษา 5 
8 ใหมีการวางแผนการสอนลวงหนา และสอนตามแผน 6 

24 พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนสําหรับอาจารย - 
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ตารางที่  11  แสดงผลสรุปความเห็นในการรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานการเรียนการสอน (ตอ) 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

 
รายการ 

จํานวนผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ท่ีเห็นดวย (f) 
3 เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมากขึ้น 8 

21 สาขาวิชาชีพครูเนนปฏิบัติจริงที่โรงเรียนสาธิต 2 
3 การประเมินผลใหสอดคลองกับความเปนจริง 8 
1 ใหมีการใชสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสอน 9 

21 การจัดอาจารยและตารางสอนใหถูกตองลงตัว  และลวงหนา 2 
8 การสงผลการเรียนใหเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด 6 

17 สรางความชัดเจนในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 
3 จัดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมในสาขาวิชาที่ชํานาญ 8 

17 สงเสริมใหคณาจารยประจําและอาจารยพิเศษมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4 
1 ใหนักศึกษาไดเรียนรูนอกสถานที่มากขึ้น 9 

11 ใหมีการนิเทศและประเมินการสอนเปนระยะ 5 
23 ใหมีเนื้อหาสาระในการสอน 1 
17 ควรจัดอบรมใหอาจารยกอนเปดภาคเรียน 4 
11 ใหมีงบประมาณสนับสนุนการสอนมากขึ้น 5 
6 ใหมีการประเมินผลการศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่อง 7 

11 ใหเปนไปตามมาตรฐาน ระเบียบ แนวปฏิบัติ 5 
11 ควรจัดระบบอาจารยพิเศษใหมีคุณภาพ  คุณวุฒิ 5 
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ตารางที่  12 แสดงผลสรุปความเห็นในการรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏชัยภูมิ ในดานการวิจัย 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

 
รายการ 

จํานวนผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ท่ีเห็นดวย (f) 
 ดานการวิจัย  

 แนวทางการดําเนินงาน  

5 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย   7 
4 สนับสนุนการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช 8 
1 พัฒนาบุคลากรและศักยภาพทางการวิจัย 11 
5 เพิ่มทุนวิจัย 7 

18 พัฒนาการทําวิทยานิพนธ  สารนิพนธและการวิจัยในกระบวนการเรียน   
การสอน 

3 

9 จัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย 6 
2 สงเสริมใหนักศึกษาทําวิจัยไดจริง 9 
9 สงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยไปใช 6 

15 สงเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารย 4 
9 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาในสถาบัน 6 

15 สงเสริมการนํานวัตกรรมการวิจัยมาใช 4 
22 แจงเวียนขาวทุนวิจัยใหคณาจารยไดทราบรายละเอียด ไมใชแคติดประกาศ 1 
9 สงเสริมใหมีที่ปรึกษาการทําวิจัย 6 
2 กําหนดใหอาจารยทําวิจัยทุกคนอยางนอย  1  เรื่องตอป 9 

15 ควบคุมคุณภาพงานวิจัย 4 
5 จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัยใหเพียงพอ 7 

18 ควรเนนการวิจัย ที่ใหนักศึกษาไดศึกษาการวิจัยมากกวานี้ 3 
5 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย 7 

14 สรางเครือขายวิจัยที่ขยายในวงกวาง 5 
18 เพิ่มน้ําหนักภาระงานจากการทําวิจัยมากขึ้น 3 
18 สงเสริมจรรยาบรรณนักวิจัย 3 
9 ใหมีการนําวิทยานิพนธมาใชประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น 6 
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ตารางที่ 13 แสดงผลสรุปความเห็นในการรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
                     ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานนักศึกษา 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

 
รายการ 

จํานวนผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ท่ีเห็นดวย (f) 
 ดานนักศึกษา  

 แนวทางการดําเนินงาน  

4 จัดทุน สวัสดิการ การแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา  8 
1 สงเสริมการไดงานทํา การศึกษาตอ และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 10 

12 กําหนดคุณสมบัติและการรับเขาเปนนักศึกษาใหสูงขึ้น 5 
12 สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา 5 
9 รางวัลและเกียรติยศที่บัณฑิตหรือศิษยเกาไดรับในระดับชาติ/นานาชาติ 7 

12 ใหทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น 5 
4 สงเสริมการหางาน และติดตามผลการไดงานทําของนักศึกษา 8 

12 ประกาศทุนกูยืมใหรวดกวานี้ 5 
1 จัดระบบการรับเขานักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 10 

14 การจัดสรรทุนใหเปนธรรม 3 
9 กวดขันวินัย และการแตงกายของนักศึกษา 7 

13 จัดกิจกรรมแนะแนว โดยนักศึกษารุนพี่ไดออกแนะนํารุนนอง 4 
4 สงเสริมทั้งกิจกรรมโครงการ และงบประมาณใหมากขึ้นและตอเนื่อง 8 
4 สงเสริมนักศึกษาสูความเปนเลิศ ในการเขารวมแขงขันทักษะในระดับตาง ๆ 8 
4 รับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา ใหมีสวนรวมมากขึ้น 8 

12 จัดใหมีรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติสําหรับนักศึกษา 5 
9 กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพของบัณฑิต 7 

15 ใหมีการจัดกิจกรรมรวมกันของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยใหมากยิ่งขึ้น 2 
14 จัดสวัสดิการนักศึกษาใหเทาเทียมกันกับบางสาขา 3 
22 ลดการออกกลางคันของนักศึกษา 1 
15 ใหมีกิจกรรมนักศึกษาทุกสัปดาหที่มีสาระ มุงพัฒนานักศึกษา 2 
1 จัดใหมีศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษาที่มีทั้งธนาคาร ไปรษณีย รานคา ราน

มินิมารท รานอาหาร รานขายยา สหกรณ ยิมเนเซียม คลินิกหองประชุมฯลฯ 
10 
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ตารางที่  14 แสดงผลสรุปความเห็นในการรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏชัยภูมิ  ดานคณาจารย 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

 
รายการ 

จํานวนผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ท่ีเห็นดวย (f) 
 ดานคณาจารย  

 แนวทางการดําเนินงาน  

1 เพิ่มจํานวน คุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณของอาจารย 11 
10 สงเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  6 
8 พัฒนากลไกการพัฒนาอาจารย 7 
7 สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพอาจารย 8 
3 สงเสริมการกําหนดตําแหนง ผลงานทางวิชาการ และรางวัลเกียรติยศ

ช่ือเสียง 
10 

4 จัดอาจารยสอนใหตรงความชํานาญและสาขาที่สําเร็จการศึกษา 9 
16 สงเสริมใหอาจารยมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3 
8 พัฒนาทักษะการสอนของคณาจารยใหสูงขึ้น 7 
4 มีระบบการสรรหาอาจารยที่มีความรูความสามารถเขาสอน 9 

17 เพิ่มสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาใหสูงขึ้น 2 
15 พัฒนาอาจารยใหมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 4 
10 บริหารจัดการใหอาจารยตรงเวลาในการสอน และการสงผลการเรียน 6 
10 สงเสริมใหคณาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอกในสาขาที่ขาดแคลน 6 
4 ใหมีการประเมินการสอนของอาจารยอยางตอเนื่องและสะทอนผล 9 
6 ใหมีระบบการคัดสรรอาจารยที่มีคุณภาพมีความรูความสามารถ 6 

10 นําการวิจัยมาใชพัฒนาคณาจารย 6 
1 จัดระบบใหอาจารยที่ปรึกษาไดทําหนาที่อยางแทจริง 11 
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ตารางที่  15 แสดงผลสรุปความเห็นในการรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏชัยภูมิ ในดานการบริหารจัดการ 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

 
รายการ 

จํานวนผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ท่ีเห็นดวย (f) 
 ดานการบริหารจัดการ  

 แนวทางการดําเนินงาน  

17 ปรับปรุงการบริการวิชาการ 3 
2 ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล 7 

17 พัฒนาการประกันคุณภาพ 3 
6 ปรับปรุงการจัดการทางการเงินและงบประมาณ 5 
1 จัดใหมีระบบโปรแกรมการลงทะเบียนทางคอมพิวเตอร 11 
6 จัดสรรงบประมาณดานวิชาการใหมากยิ่งขึ้นกวาดานอื่น 5 
6 เรงดําเนินการในดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตามนโยบายของ

รัฐบาล 
5 

12 การประชาสัมพันธใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย 4 
12 สรางความภาคภูมิใจในสถาบัน 4 
21 ใหลดคาเลาเรียนลง 2 
21 มีระเบียบขอบังคับที่เอื้อตอการบริหารจัดการศึกษา 2 
19 สงเสริมใหมีระบบการติดตามประเมินผลงาน โครงการ กิจกรรมและนําผล

การประเมินสูการปรับปรุงพัฒนา 
3 

27 จัดสรรบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสม ไมลนงาน 1 
12 พัฒนาโครงสรางบริหารวิชาการใหสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 4 
3 คัดเลือกผูบริหารวิชาการในทุกระดับ   ที่มีความสามารถ เหมาะสม 6 

12 มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 4 
10 พัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของคณาจารยและผูบริหารทุกระดับ 5 
3 ปรับปรุงใหมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนลง 6 
3 มีการนําระบบ MIS มาใชในการบริหารจัดการและการใหบริการ 6 
6 การบริการวิชาการใหรวดเร็วทันสมัย 5 
6 ใหมีการจัดการภาระงานของอาจารยและบุคลากรที่ชัดเจน 5 

27 สงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณ 1 
22 เปดบริการวิชาการใหสอดคลองความตองการของทองถิ่น 2 
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ตารางที่  15 แสดงผลสรุปความเห็นในการรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏชัยภูมิ  ดานการบริหารจัดการ (ตอ) 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

 
รายการ 

จํานวนผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ท่ีเห็นดวย (f) 
 ดานการบริหารจัดการ  

 แนวทางการดําเนินงาน  

27 การบริหารงบประมาณใหมีทิศทาง  ที่เกิดประโยชนตอการพัฒนาวิชาการ
มากกวานี้ 

1 

27 การจัดการทางการเงินใหคลองตัวและตอเนื่อง 1 
22 ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานดานวิชาการใหมากขึ้น ทั้งในดาน

บุคลากร  งบประมาณ  และการจัดการเรียนการสอน 
2 

27 บริหารงบประมาณใหตรงตามแผนงาน โครงการ 1 
22 จัดใหมีเอกสารหรือสารสนเทศของสถาบัน หรือองคความรูใหมๆบริการ

นักศึกษา 
2 

27 สนับสนุนสงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ 1 
27 จัดรางวัลจูงใจและการยกยองเชิดชูเกียรติ 1 
12 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารสํานักงานและ    

การบริการ 
4 

17 การกําหนดปฏิทินการศึกษาใหชัดเจน 3 
27 คาอื่นที่จายเพิ่มควรจัดบริการนักศึกษาใหคุมคา 1 
22 รถรับสงนักศึกษาดวน 2 
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ตารางที่ 16 แสดงผลสรุปความเห็นในการรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานแหลงเรียนรู 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

 
รายการ 

จํานวนผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ท่ีเห็นดวย (f) 
 ดานแหลงเรียนรู  

 แนวทางการดําเนินงาน  

12 การสํารวจ พัฒนาและจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 6 
1 พัฒนาหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษาคนควา 
14 

4 ใหความสําคัญกับแหลงฝกภาคปฏิบัติและฝกประสบการณ 10 
10 สงเสริมการใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาในกระบวนการเรียน

การสอน 
7 

2 จัดใหมีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะดานภายในสถาบันกอน
ออกฝกนอกสถาบัน 

12 

5 จัดใหมีบริการคอมพิวเตอรในสถานที่ตาง ๆของสถาบัน 9 
5 ใหมีหองสมุดประจําสาขามากขึ้น 9 
7 ใหเปดบริการหองสมุดกอนเขาเรียน พักเที่ยง และขยายการบริการถึง 

18.00 น. 
8 

13 จัดใหมีอาคารเรียนประจําคณะ 4 
13 จัดมุม  จัดช้ันตําราในหองสมุดใหเขาช้ันเปนระบบ 4 
15 ใหเนนการจัดภูมิทัศนและบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา 3 
16 ขยายการบริการหองสมุดช้ัน 3 2 
7 จัดหองเรียนใหเปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี 8 
7 ใหมีหอง  study  สําหรับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาปริญญาตรีที่มี 

ความเหมาะสม 
8 

17 หองเรียนรอน ใหเพิ่มพัดลม 1 
3 จัดแหลงขอมูลสารสนเทศบริการที่หลากหลาย 11 

10 จัดใหมีการใชแหลงเรียนรูรวมกันได 7 
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ตารางที่  17 แสดงผลสรุปความเห็นในการรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานหลักสูตร 
 

 
ลําดับ 
ท่ี 

 
รายการ 

จํานวนผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ท่ีเห็นดวย (f) 
 ดานหลักสูตร  

 แนวทางการดําเนินงาน  

6 พัฒนาเอกสารหลักสูตร คูมือการใชและเอกสารประกอบหลักสูตร          6 
6 สงเสริมการศึกษาวิเคราะหปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 6 
6 ใหมีการเตรียมความพรอมในการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียน    

การสอน 
6 

11 ปรับปรุงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 5 
3 ใหมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 8 
2 พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน 9 

16 จัดหลักสูตรใหถูกตอง 2 
1 เปดสอนในหลักสูตรที่ขาดแคลนสอดคลองกับความตองการของตลาดวิชา 10 
6 ใหมีเอกสารประกอบการสอนทุกวิชา 6 
6 พัฒนาการบริหารหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 6 

16 จัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและเอกสารประกอบหลักสูตรของสถาบัน 
ขึ้นใชบริการอยางทั่วถึง 

2 

11 เปดจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก 5 
2 เรงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพใหผานโดยเร็ว 9 

11 เปดหลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถิ่น 5 
15 เปดรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ไดผานเกณฑมาตรฐานแลว 4 
5 ใหคณาจารยมีความรูความสามารถในการบริหารหลักสูตร 7 

11 เปดหลักสูตรที่สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของผูเรียน 5 
4 เพิ่มศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร 8 

18 มุงพัฒนาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
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ตารางที่  18 แสดงผลสรุปความเห็นในการรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานสื่อ นวัตกรรม 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

 
รายการ 

จํานวนผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ท่ีเห็นดวย (f) 
 ดานสื่อ นวัตกรรม  

 แนวทางการดําเนินงาน  

1 พัฒนาระบบฐานขอมูลและการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย  12 
3 สงเสริมการผลิต  พัฒนา และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี    

การเรียนการสอน 
11 

7 พัฒนาหองสมุดและการใหบริการ 8 
15 เพิ่มงบประมาณและคาใชจายในระบบหองสมุดและศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5 

4 จัดเพิ่มปริมาณเอกสารตํารา งานวิจัยใหเพียงพอ และทันสมัย 10 
10 จัดใหมีสื่อและเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย 7 
12 จัดใหมีสื่อและนวัตกรรมประกอบการสอนที่เพียงพอ 6 
12 จัดคอมพิวเตอรในหองสมุดใหเพียงพอ 6 
5 จัดหาสื่อใหสอดคลองกับความตองการของคณาจารยและนักศึกษา 9 

17 จัดใหมีไมโครโฟนและเครื่องฉายคอมพิวเตอรทุกหองเรียน 4 
5 จัดใหมีระบบ   e-learning 9 
7 จัดหาตําราสาขาเฉพาะดานในระดับบัณฑิตศึกษาใหเพียงพอ 8 
7 จัดใหมีหนวยงานกลางในการผลิต การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมดาน 

การเรียนการสอน 
8 

12 การบริการ การจัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมใหพรอมใชงาน 6 
1 ขยายเครือขายอินเตอรไรสายทุกช้ัน ทุกอาคาร 12 

15 จัดใหมีบริการเครื่องพิมพงานไวบริการในสถาบัน 5 
13 ใหมีการประเมินการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดคุณภาพ

ตอการบริการสูระดับภูมิภาค สากล 
7 

 
  ผลสรุปจากความคิดเห็นและมติผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดรวมกันกําหนดเปาหมาย
จากแนวทางการดําเนินงานขึ้นเพื่อใหจุดประสงคของขอเสนอมีเปาหมายที่ชัดเจน  และไดรวมกันสังเคราะหขึ้น
เปนรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่
ประกอบดวย  วัตถุประสงคของนโยบาย  เปาหมายของนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของนโยบาย  
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4. รางขอเสนอเชงินโยบายเพื่อพัฒนาวชิาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 4.1 ดานการเรียนการสอน 

 4.1.1 วัตถุประสงค 1 :  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู และกระบวนการสอนที่มุงใหนักศึกษา
เปนผูมีความรู  ทักษะและความสามารถสูงทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

 4.1.2  เปาหมาย 
  (1) นักศึกษาทุกสาขาวิชาไดศึกษาเรียนรูในสภาพจริงนอกสถานที่มากขึ้น  
  (2) อาจารยมีการใชสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสอน 
  (3) อาจารยจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  มีทักษะ เทคนิค วิธีการสอน และ 

การประเมินผลที่นาสนใจ  สามารถเชื่อมโยงสูการนําไปใชในสภาพที่แทจริงได 
 (4) อาจารยประจําหลักสูตรทุกสาขาวิชาสามารถจัดโครงสรางหลักสูตร เนื้อหาสาระ
วิชาและจัดอาจารยผูสอนไดเหมาะสมตามความชํานาญ  และมีประสิทธิภาพ  
  
 4.1.3  แนวการดําเนินงาน 
    (1)   สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษาไดเรียนรูนอกสถานที่
มากขึ้น  
  (2)   คณะวิชา  สาขาวิชาจัดใหมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
อยางเพียงพอ 
  (3) จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหสูงขึ้น 
  (4) วางเกณฑการพิจารณาจัดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมในศาสตรหรือสาขาที่
ชํานาญ     
  (5) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินผลตามสภาพที่แทจริงสําหรับอาจารย
ทุกคน 
  (6) จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิชาใหกับ
ประธานและเลขานุการทุกสาขาวิชา 
  (7) จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีทักษะ เทคนิค วิธีการสอนที่นาสนใจ 
สามารถเชื่อมโยงสูการนําไปใชในสภาพที่แทจริง 
  (8) กําหนดแนวปฏิบัติใหมีการประเมินผลการศึกษารายวิชาทุกระยะอยางตอเนื่อง 
 4.2 ดานการวิจัย   
   4.2.1 วัตถุประสงค 2 :  เพื่อพัฒนาการวิจัย ใหมีผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 4.2.2 เปาหมาย 
  (1)    บุคลากรมีศักยภาพทางการวิจัย 
  (2) นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถทําวิจัยได 
  (3) อาจารยมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
  (4) สถาบันมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและไดรับการเผยแพรหรือถูกนําไปใชมากขึ้น   
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  (5) มีทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอ 
  (6) มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
 4.2.3 แนวการดําเนินงาน 
  (1) จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางศักยภาพทางการวิจัย 
  (2) สงเสริมการจัดกิจกรรมที่ใหนักศึกษาสามารถทําวิจัยไดจริง 
  (3) กําหนดเกณฑภาระงานใหอาจารยไดทําวิจัยทุกคนอยางนอยหน่ึงเรื่องตอป 
  (4) สนับสนุนสงเสริมโครงการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช  
  (5) จัดทําแผนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย 
  (6) จัดระดมการเพิ่มทุนวิจัยจากภายในและภายนอก 
  (7) กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัยใหเพียงพอ 
  (8) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย 
 4.3 ดานนักศึกษา 
  4.3.1 วัตถุประสงค 3 :  เพื่ อพัฒนาประชากรในทองถิ่นให เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพใน          
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
  4.3.2 เปาหมาย 
   (1) บัณฑิตมีงานทํา หรือศึกษาตอ และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ    
   (2) นักศึกษาที่ผานระบบการรับเขามีคุณสมบัติและคุณภาพสูงขึ้น 
   (3) มีอาคารศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษาที่มีความสะดวกสบายภายในสถาบัน 
   (4) มีระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ      
   (5) มีกิจกรรม โครงการ และงบประมาณดานการพัฒนานักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นและ
ตอเนื่อง 
   (6) นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคมากขึ้น 
   (7) นักศึกษามีความเปนเลิศในทักษะทางวิชาการในดานตาง ๆสูงขึ้น 
  4.3.3 แนวการดําเนินงาน 
   (1) สงเสริมการไดงานทํา การศึกษาตอ และการเสริมสรางความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต     
   (2) จัดโครงการพัฒนาระบบการรับเขานักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   (3) จัดใหมีศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษาที่มีทั้งธนาคาร ไปรษณีย รานคา ราน        
มินิมารท รานอาหาร รานขายยา สหกรณ ยิมเนเซียม คลินิกและรานเสริมสวย ฯลฯ 
   (4) จัดทุน สวัสดิการ การแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา    
   (5) เพิ่มจํานวนกิจกรรม โครงการ และงบประมาณพัฒนานักศึกษาใหมากขึ้นและ
ตอเนื่อง 
   (6) จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา 
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   (7) สนับสนุนสงเสริมนักศึกษาไปสูความเปนเลิศ ในการเขารวมแขงขันทักษะใน
ระดับตาง ๆ 
   (8) จัดเวทีกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาให
มากขึ้น 
 4.4 ดานคณาจารย 
  4.4.1 วัตถุประสงค 4 :  เพื่อพัฒนาคณาจารยใหมีสัดสวนที่เหมาะสม  มีคุณวุฒิ คุณธรรม และ
คุณภาพทางวิชาการ 
  4.4.2 เปาหมาย 
   (1) มีอาจารยที่มีศักยภาพทางวิชาการประจําทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 
   (2)   มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิผล 
   (3)   อาจารยที่จัดเขาสอนเปนผูมีความรูความสามารถ  ตรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ 
   (4)   มีระบบการประเมินการสอนของอาจารยที่มีประสิทธิผล     
   (5)   อาจารยมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่  
  4.4.3 แนวการดําเนินงาน 
   (1)    จัดสรรอัตรา เพิ่มคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณของอาจารย   
   (2)   พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหทําหนาที่ไดอยางแทจริง 
   (3)   จัดปจจัยสนับสนุนการกําหนดตําแหนง ผลงานทางวิชาการ และรางวัลเกียรติยศ
ช่ือเสียง 
   (4)   จัดอาจารยสอนใหตรงความชํานาญหรือเช่ียวชาญ และสาขาที่สําเร็จการศึกษา   
   (5)   พัฒนาระบบระเบียบการสรรหาอาจารยใหไดผูที่มีความรูความสามารถสูง 
   (6)   จัดโครงการนิเทศและประเมินการสอนของอาจารยอยางตอเนื่องและสะทอนผลสู
การพัฒนา 
   (7)   เพิ่มการจัดโครงการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพอาจารย 
 4.5 ดานการบริหารจัดการ 
  4.5.1 วัตถุประสงค 5 :  เพื่อปรับปรุงปจจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให
สนับสนุนสงเสริมตอคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
  4.5.2 เปาหมาย 
   (1)    มีระบบโปรแกรมสําเร็จรูปหรือ MIS ในการบริหารจัดการและใหบริการวิชาการ  
   (2)    มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเอื้อตอการพัฒนาวิชาการ 
   (3)    ผูบริหารวิชาการในทุกระดับเปนผูมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับ 
   (4)    การจัดการทางการเงินและงบประมาณที่สงเสริมการพัฒนาวิชาการมากขึ้น  
   (5)    สถาบันผานการประเมินตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. ในระดับสูง 
   (6)    คณาจารยและผูบริหารทุกระดับมีภาวะผูนําทางวิชาการ 
  4.5.3 แนวการดําเนินงาน 
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   (1)   จัดใหมีระบบโปรแกรมการลงทะเบียนทางเครือขายคอมพิวเตอร 
   (2)   ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   (3)   ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหาผูบริหาร
วิชาการในทุกระดับ 
   (4)   ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการที่ซ้ําซอนลง   
   (5)   นําระบบ MIS มาใชในการบริหารจัดการและการใหบริการวิชาการปรับปรุง
พัฒนา 
   (6)   ปรับปรุงพัฒนาการจัดการทางการเงินและงบประมาณ 
   (7)   เพิ่มการจัดสรรงบประมาณดานวิชาการใหมากยิ่งขึ้น 
   (8)   เรงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล 
   (9)   จัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของคณาจารยและผูบริหาร
ทุกระดับ 
   (10)   ฝกอบรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการวิชาการใหรวดเร็ว
ทันสมัย 
   (11)   ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการและประเมินภาระงานของอาจารยและบุคลากรที่
ชัดเจนใหสงเสริมตอการพัฒนางานวิชาการ 
 4.6 ดานแหลงเรียนรู 
  4.6.1   วัตถุประสงค 6 :   เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษาและพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิต        
  4.6.2 เปาหมาย 
   (1)    มีหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาคนควาและคอมพิวเตอรที่สะดวกและทันสมัย   
   (2)    มีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะดานภายในสถาบันที่เปนหองเรียนแหง
เทคโนโลยี 
   (3)    มีแหลงขอมูลสารสนเทศและบริการที่หลากหลาย และขยายการใหบริการมากขึ้น 
   (4)   มีหองสมุดประจําสาขาหรือคณะวิชา 
  4.6.3 แนวการดําเนินงาน 
   (1)    พัฒนาหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาคนควา     
   (2)   จัดใหมีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะดานภายในสถาบันกอนออกฝก
นอกสถาบัน 
   (3)   จัดแหลงขอมูลสารสนเทศและบริการที่หลากหลาย 
   (4)   จัดกิจกรรมในการสํารวจและสรางเครือขายความรวมมือกับแหลงฝกภาคปฏิบัติ
และแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ      
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   (5)   จัดขยายพื้นที่การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรในสถานที่ตาง ๆของสถาบัน 
   (6)   จัดสรางหองสมุดประจําสาขาใหเพิ่มมากขึ้น  
   (7)  จัดขยายการเปดใหบริการหองสมุดจนถึง 18.00 น.หรือมากกวาตาม                  
ความเหมาะสม 
   (8)   จัดหองเรียนใหเปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี 
   (9)   จัดใหมีหองปฏิบัติการเฉพาะดานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
สะดวกและเหมาะสม 
 4.7 ดานหลักสูตร 
  4.7.1 วัตถุประสงค 7 : เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพได
มาตรฐานทางวิชาการ 
  4.7.2 เปาหมาย 
   (1)   หลักสูตรที่เปดจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของตลาดวิชาและได
มาตรฐานตามเกณฑที่เกี่ยวของ      
   (2)   หลักสูตรที่มีวิชาชีพควบคุมไดมาตรฐานตามเกณฑวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
   (3)   ทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัย 
   (4)   คณาจารยทุกสาขาวิชามีความรูความสามารถในการบริหารหลักสูตร     
   (5)   มีคูมือและเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอ 
  4.7.3 แนวการดําเนินงาน 
   (1)   เปดสอนในหลักสูตรวิชาที่ขาดแคลนสอดคลองกับความตองการของตลาดวิชา      
   (2)   จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
   (3)   เรงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพใหผานการประเมิน
โดยเร็ว 
   (4)   ใหมีโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยภายในทุก 5 ป      
   (5)   เพิ่มอัตราและศักยภาพอาจารยประจําของแตละหลักสูตร 
   (6)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคณาจารยมีความรูความสามารถในการบริหาร
หลักสูตร 
   (7)   จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเอกสารหลักสูตร คูมือการใชและเอกสาร
ประกอบ 
   (8)   จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาวิเคราะหปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
   (9)   จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมในการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียน    
การสอน 
   (10)   สงเสริมและสนับสนุนใหมีเอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชา 
   (11)   กําหนดแผนและมาตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 4.8 ดานสื่อ นวัตกรรม 
  4.8.1 วัตถุประสงค 8 :  เพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียนรูดวยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัย       
  4.8.2 เปาหมาย 
   (1)    มีระบบฐานขอมูลและการใหบริการการเรียนการสอนดวยสื่อทางเครือขาย
คอมพิวเตอรที่ทันสมัยและทั่วถึง       
   (2)    มีการผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
   (3)   มีสื่อ เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่ เพียงพอ ทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของคณาจารยและนักศึกษา 
   (4)   มีระบบ   e-learning ที่มีประสิทธิผล     
  4.8.3 แนวการดําเนินงาน 
   (1)    โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและการใหบริการการเรียนการสอนดวยสื่อทาง
เครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย  
   (2)    จัดขยายเครือขายอินเตอรไรสายบริการทุกช้ัน ทุกอาคารเรียนหลัก 
   (3)   โครงการสงเสริมการผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี    
การเรียนการสอน 
   (4)   จัดสรรงบประมาณในการเพิ่มปริมาณเอกสาร ตํารา และงานวิจัยใหเพียงพอและ
ทันสมัย      
   (5)    จัดหาสื่อใหสอดคลองกับความตองการของคณาจารยและนักศึกษา 
   (6)    จัดใหมีระบบ   e-learning และมาตรการในการนําไปใชอยางมีประสิทธิผล    
   (7)    จัดหาตําราสาขาเฉพาะดานในระดับบัณฑิตศึกษาใหเพียงพอ 
   (8)    ฝกอบรมการพัฒนาทักษะการใหบริการของบุคลากรหองสมุด 
 
 รางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
ที่ไดจากการประชุมปฏิบัติการโดยผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในครั้ง
นี้  เปนผลการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1  การพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย   ซึ่งผูวิจัยจะใชเปนขอมูล
สารสนเทศเพื่อใชดําเนินการวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายในขั้นตอนที่ 2  ของการวิจัยตอไป   
 
 
 
 
 

 



บทที่ 5 
ผลการวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย 

 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่ 2 นี้ เปนการวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย(analysis of 
proposed policy)  ซึ่ ง ไดนําร า งขอ เสนอ เชิ งนโยบายจากขั้นตอนที่  1 มาวิเคราะห ตรวจสอบ ประเมิน            
ความเหมาะสมและความเปนไปได แลวปรับปรุงพัฒนา และนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบาย  ในขั้นตอนนี้มี 2 ระยะ  
คือ ระยะที่ 1 เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ และประเมินแบบคูขนานระหวางการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิดาน
การบริหารการศึกษาและดานการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการสนทนากลุมเปาหมายผูบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ  สวนในระยะที่ 2 เปนการนําขอเสนอเชิงนโยบายตอที่ประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียกับ       
การพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อประชาพิจารณ  ซึ่งผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 ระยะที่ 1     
 1. ผลการตรวจสอบพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบาย 
  1.1 ผลการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ 
  1.2 ผลการสนทนากลุมเปาหมายผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   
  1.3 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปโดยผูทรงคุณวุฒิ 
 ระยะที่ 2  

 2. ผลการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อประชาพิจารณ  
 3. ผลลัพธสุดทายของการวิจัย  

 
ระยะท่ี 1 

1. ผลการตรวจสอบพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบาย 
 1.1 ผลการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารระดับอุดมศึกษา 

การสัมภาษณ เชิ งลึกผูทรงคุณวุฒิ (exper t  in -depth  in te rv iew)  จํานวน 9 คน โดยใช
แบบสัมภาษณกึ่ งโครงสราง (semi-structure interview) ชนิดปลายเปด ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งผูวิจัยได
นําไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิด านการบริหารสถาบันอุดมศึกษาดังนี้  (1) เปนนักวิชาการบริหารการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการบริหารการศึกษา จํานวน 3 คน  ซึ่งทุกคนสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกดานการบริหารการศึกษาที่มีประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย 2 คน  และศาสตราจารย หน่ึงคน  (2) เปน
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 4 คน  ซึ่งทุกคนสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  โดยดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย  3  คน  และผูชวยศาสตราจารยอีกหนึ่งคน        
(3) เปนผูทรงคณุวุฒิที่มีประสบการณเคยเปนอธิการบดีสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จํานวน  2  คน ซึ่ง
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หนึ่งคน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกดานการบริหารการศึกษาและดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวย
ศาสตราจารย  และอีกหนึ่งคน  ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย  

ผูวิจัยดําเนินการขอหนังสือสงตัวจากคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อไปติดตอกับ
ผูทรงคุณวุฒิแตละทาน  และนัดหมายทําการสัมภาษณ โดยมีแบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
รางขอเสนอเชิงนโยบายที่จัดขึ้นในขั้นตอนที่ 1  พรอมผลสรุปการวิจัยจาก 3 แหลงในขั้นตอนที่ 1  สงเปนขอมูล
พ้ืนฐานใหผูทรงคุณวุฒิใชประกอบการพิจารณากอนเปนการลวงหนา  สําหรับในชวงเวลาของการสัมภาษณจะมี
การขออนุญาตบันทึกเสียง ประกอบการจดบันทึกการสัมภาษณ  มีการถอดเทปบันทึกเสียงและจัดพิมพขอมูลจาก
การสัมภาษณ (ภาพที่  14) 

 

 

 
 

 ภาพที่  14 แสดงบรรยากาศการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ 
   ดานการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
 ผลการตรวจสอบวิ เคราะหและพิจารณาขอ เสนอเชิงนโยบายเพื่ อพัฒนาวิชาการใน

สถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร
การศกึษาในระดับอุดมศึกษา จํานวน  9  คน   ไดนําขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุง ดังนี้ 
 1.1.1 ดานการเรียนการสอน 

 1.1.1.1 วัตถุประสงค 1   มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติม คือ การมีคุณธรรมและ   
จิตวิญญาณเพื่อสังคม   ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้  “. . . นาจะเพิ่มวัตถุประสงคใหมีการพัฒนาที่คุณธรรม
และจิตวิญญาณเพื่อสังคม . . .” (ธีระ รุญเจริญ, 30  ธันวาคม 2551)  ปรับเปน  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู  และ
กระบวนการสอนที่มุงใหนักศึกษาเปนผูมีความรู  ทักษะความสามารถสูงทั้งในเชิงวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จิตวิญญาณเพื่อสังคม 
  1.1.1.2 เปาหมาย   มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงเพิ่มเติม  ในเปาหมายขอ (1) ให
เปน   นักศึกษาไดศึกษาจากแหลงเรียนรู ในสภาพจริงทั้ งในและนอกสถานศึกษาดวยตนเองมากขึ้น                     
ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้   “. . . การเรียนรูนอกสถานที่ไมชัดเจนและอาจมีขอจํากัดในบางรายวิชา      
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บางสาขาวิชา  แตถาเปนการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาดวยตนเองจะมีความเปนไปไดสูง” (บุญชวย ศิริเกษ, 
18  ธันวาคม 2551) 

 1.1.1.3 แนวการดําเนินงาน   มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงเพิ่มเติม  ในขอ (2)  
คณะและสาขาวิชาตางๆ  จัดใหมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน อยางเพียงพอ 

 1.1.1.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
   (1) นาจะปรับเพิ่มเติมวัตถุประสงค  ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ 
ดังนี้  “ในวัตถุประสงคดานการเรียนการสอนควรใหมีการพัฒนาคุณธรรมและจิตวิญญาณเพื่อสังคม” (ธีระ        
รุญเจริญ, 30  ธันวาคม 2551) 
   (2) ควรเพิ่มการนําแนวคิดทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน  ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้   “ควรมีการนําแนวคิดทฤษฎีใหมๆมาใชใน          
การจัดการเรียนการสอน . . .” (สมคิด สรอยน้ํา, 21 มกราคม 2552) 
    (3) พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยใหเหมาะสมกับสาระรายวิชา  
ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้  “ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับวิชาและเนื้อหาที่สอน...”  
(สมคิด สรอยน้ํา, 21  มกราคม  2552) 
   (4) ควรสงเสริมนักศึกษาใหไดเรียนรูนอกสถานศึกษาดวยตนเอง  
ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้  “. . . การเรียนรูนอกสถานที่ไมชัดเจนและอาจมีขอจํากัดในบางรายวิชา บาง
สาขาวิชา  แตถาเปนการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาดวยตนเองจะมีความเปนไปไดสูง” (บุญชวย  ศิริเกษ, 18  
ธันวาคม 2551) 
   (5) ส ง เสริ มการจั ดการ เ รี ยนการสอนที่ สะท อนความ เปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น   ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้  “. . . ใหสะทอนความเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นมากๆ” (สวัสดิ์ โพธิวัฒน, 26 มกราคม 2552) 
 1.1.2 ดานการวิจัย  
  1.1.2.1 วัตถุประสงค 2   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.1.2.2 เปาหมาย    ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.1.2.3 แนวการดําเนินงาน   มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงขอความในขอ (7)  
กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัยใหสูงขึ้น 

 1.1.2.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม                
                 (1) ควรสงเสริมอาจารยทําวิจัยในการสรางองคความรูของชุมชน
ทองถิ่น  ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้   “ควรสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยสรางองคความรูในชุมชน ที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาของทองถิ่นใหมากขึ้น” (ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา,  9  ธันวาคม  2551)     
 (2) สงเสริมการทําวิจัยที่ใชภูมิปญญาของทองถิ่นชัยภูมิเปนฐาน  
ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ “. . . เนนการวิจัยที่มีพ้ืนภูมิของทองถิ่นชัยภูมิเปนฐานใหมากขึ้น” (อัจฉรา  
ภาณุรัตน, 26 มกราคม 2552) 
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                 (3) พัฒนาการจัดทําแผนการวิจัย และกําหนดเปาหมายในทุกระดับ   
ดังคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้  “. . . จัดทําแผนการวิจัย  กําหนด Trend & Perspective  งานวิจัยสถาบันและ
งานวิจัยระดับคณะ โปรแกรมวิชา ทั้งระดับวิจัยกลุมและวิจัยบุคคล . . . ” (สมคิด สรอยน้ํา, 21 มกราคม 2552) 
             (4) ควรเรงเพิ่มผลงานวิจัยของอาจารยใหสูงขึ้น   ตามคํากลาวของ
ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้    “. . .ควรเพิ่มอัตราการผลิตผลงานวิจัยอาจารยใหสูงขึ้นทุกระยะในเวลาที่เหมาะสม”  (บุญชวย   
ศิริเกษ, 18  ธันวาคม 2551) 
                  (5) ควรเพิ่มแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยดวยวิธีการตางๆ  ตาม   
คํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้  “. . . การพัฒนาการบริหารจัดการวิจัยกวางเกินไป ไมชัดเจนในการปฏิบัติ ควรเนน
เฉพาะประเด็น เชน การเพิ่มแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ เปนตน” (บุญชวย  ศิริเกษ, 18  ธันวาคม 2551) 
 1.1.3 ดานนักศึกษา 
  1.1.3.1 วัตถุประสงค 3    มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงขอความจากประชากรใน
ทองถิ่นเปนผูเขารับการศึกษา  ปรับเปน  เพื่อพัฒนาผูเขารับการศึกษาประชากรในทองถิ่นใหเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้  “. . . วัตถุประสงคที่เนน        
การพัฒนาประชากรในทองถิ่นอาจทําไดยาก แตถาเนนพัฒนาบัณฑิตหรือผลผลิตหรือผูเขารับการศึกษา จะมี     
ความเปนไปไดมากขึ้น. . . ”  (บุญชวย ศิริเกษ, 18 ธันวาคม 2551) 
      1.1.3.2  เปาหมาย   มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงขอความเปาหมายที่ (1) บัณฑิตมี
อาชีพที่เหมาะสมหรือพ่ึงตนเองไดหรือศึกษาตอ และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ  เปาหมายที่  (3) ปรับปรุง
ขอความใหมีอาคารศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษาที่มีความสะดวกสบายภายในสถาบัน  เปาหมายที่  (7) ปรับปรุง
ขอความใหนักศึกษามีความเปนเลิศในทักษะทางวิชาการในดานตาง ๆสูงขึ้น 
  1.1.3.3 แนวการดําเนินงาน  มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงขอความในขอ  (5) เพิ่ม
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ(กิจกรรม)พัฒนานักศึกษาใหมากขึ้นและตอเนื่อง 

 1.1.3.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
   (1) สงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการบริหารและจัดการ
มหาวิทยาลัย   ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้  “. . . นาจะใชมีโครงการใหนักศึกษาปกครองและพัฒนาดวยใจ
ตนเอง ตลอดทั้งใหมีสวนรวมในการบริหารและจัดการมหาวิทยาลัย. . . ” (ธีระ  รุญเจริญ, 30  ธันวาคม 2551) 
   (2) ควรมุงเนนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ดังคํากลาวของ
ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้  “. . . ควรเพิ่มแนวการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตางไปจากระดับปริญญาตรี” (สมคิด  
สรอยน้ํา, 21  มกราคม 2552) 
   (3) ควรปรับวัตถุประสงคใหเนนการพัฒนาบัณฑิตหรือผลผลิตหรือ
ผูเขารับการศึกษา  ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้  “. . . วัตถุประสงคที่เนนการพัฒนาประชากรในทองถิ่น   
อาจทําไดยาก  แตถาเนนพัฒนาบัณฑิตหรือผลผลิตหรือผูเขารับการศึกษา จะมีความเปนไปไดมากขึ้น” (บุญชวย    
ศิริเกษ, 18  ธันวาคม 2551) 
 1.1.4 ดานคณาจารย 
  1.1.4.1 วัตถุประสงค  4   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
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  1.1.4.2 เปาหมาย   มีขอเสนอแนะใหตัดขอ (2) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มี
ประสิทธิผล   
 1.1.4.3 แนวการดําเนินงาน   มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมขอ (3) จัดปจจัยและ 
งบประมาณจูงใจสนับสนุนการกําหนดตําแหนง ผลงานทางวิชาการ และรางวัลเกียรติยศช่ือเสียง 
  1.1.4.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
   (1) ควรสงเสริมคณาจารยใหพัฒนาตนเองใหมีความทันโลกทัน
เหตุการณ  ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้  “. . . สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสอดคลอง
กับสถานการณ . . .” (ธีระ รุญเจริญ, 30  ธันวาคม 2551) 
   (2) พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารยใหสูงขึ้น  ตามคํากลาว
ของผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้  “. . . เพิ่มศักยภาพทางวิชาการของอาจารยโดยการสงเสริมการศึกษาตอการอบรมสัมมนา
ทางวิชาการใหมากขึ้น” (ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา, 9  ธันวาคม  2551) 
  (3) สนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นแกคณาจารย  ตาม  
คํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้  “. . . ควรพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น  ใหทุนศึกษาตอ . . .” (สมคิด สรอยน้ํา,  
21 มกราคม 2552)  
  (4) ควรจัดระบบใหอาจารยทุกคนเปนผูประชาสัมพันธและรับ
นักศึกษาเชิงรุก   ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้   “. . .อาจารยตองทําหนาที่ PR ดวย  คือทําทั้งงานของ
มหาวิทยาลัยและการหานักศึกษาเขามาเรียน . . . ”  (สมคิด สรอยน้ํา, 21 มกราคม 2552) 
   (5) พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิผล  ตามคํากลาวของ
ผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้  “. . . การมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิผลควรจัดไวกับดานการพัฒนานักศึกษา. . .”     
(บุญชวย  ศิริเกษ, 18  ธันวาคม 2551) 
  (6) สงเสริมสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ  ตามคํากลาวของ
ผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้   “. . . แนวดําเนินการขอ  3    ควรระบุวา  เพิ่มงบประมาณและปจจัยจูงใจในการทําผลงานทาง
วิชาการ. . . ” (บุญชวย  ศิริเกษ, 18  ธันวาคม 2551) 
 1.1.5 ดานการบริหารจัดการ 
  1.1.5.1 วัตถุประสงค 5   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 

  1.1.5.2 เปาหมาย   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.1.5.3 แนวการดําเนินงาน  ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.1.5.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
       (1) สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพอาจารย
ใหมากยิ่งขึ้น  ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้  “. . . สรางจิตสํานึกของคณาจารยใหดีขึ้น”  (ธีระ รุญเจริญ, 30  
ธันวาคม 2551) 
                       (2) ควรเพิ่มกลไกการประสานงานในองคกร  ตามคํากลาวของ
ผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้  “. . . ควรเพิ่มดานการสื่อสารเขามาอีก”  (สมคิด สรอยน้ํา,  21 มกราคม 2552)  
 



182 

 1.1.6 ดานแหลงเรียนรู 
  1.1.6.1 วัตถุประสงค 6   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.1.6.2 เปาหมาย   มีขอความที่ตองปรับปรุงแกไขในขอ  (4) มีหองสมุดประจํา 
สาขาหรือคณะวิชา 
  1.1.6.3 แนวการดําเนินงาน  ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.1.6.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
        (1) เพิ่มการกํากับติดตามคุณภาพของหองเรียนนอกสถาบัน  ตามคํา
กลาวของผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้  “. . . ประสานศูนยการเรียนรูใหมากขึ้น” (ธีระ รุญเจริญ, 30 ธันวาคม 2551) 
                       (2) ควรจัดใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยบริการองคความรูแกทองถิ่น  
ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้   “. . . จัดศูนยบริการความรูตางๆแกทรัพยากรบุคคลทุกระดับในทองถิ่น เชน 
อบจ.  อบต.  เทศบาล  ตําบล  หมูบาน ฯลฯ . . . ” (ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา,  9  ธันวาคม  2551) 
 1.1.7 ดานหลักสูตร 
  1.1.7.1  วัตถุประสงค 7   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 

  1.1.7.2 เปาหมาย   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
 1.1.7.3 แนวการดําเนินงาน  มีขอความที่ตองปรับปรุงแกไขในขอ(6) โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการใหคณาจารยมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 1.1.7.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
สามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ  ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้   “. . .การจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพจริงมากขึ้น” (ธีระ  รุญเจริญ,  30  ธันวาคม 2551) 
 1.1.8 ดานสื่อ นวัตกรรม 
  1.1.8.1 วัตถุประสงค  8   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 

 1.1.8.2 เปาหมาย   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.1.8.3 แนวการดําเนินงาน   มีขอความที่ตองปรับปรุงแกไขในขอ (2) จัดขยาย
เครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย  บริการทุกช้ัน ทุกอาคารเรียนหลักดวยระบบเชารายป  ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ  
ดังนี้  “. . .เพื่อความประหยัด คุมคาผมใชระบบเชารายปหรือสองปสําหรับคอมพิวเตอรและระบบโปรแกรม    
ตางๆ . . .”  (เปรื่อง  จันดา,  27 มกราคม 2552) 
  1.1.8.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
      (1) ควรปรับขอเสนอเชิงนโยบายใหเหมาะสมและเฉพาะเจาะจง
สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้  “. . . ขอเสนอเชิงนโยบายบางประเด็นมี
ลักษณะเปนเชิงทฤษฎีหรือหลักการทั่วไป  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงก็ตองดําเนินการตามนั้น  ซึ่งควรปรับปรุง
ใหมใหเปนประเด็นเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” (บุญชวย  ศิริเกษ, 18  ธันวาคม 2551) 
                       (2) ควรปรับขอเสนอใหกระชับและเปนรูปธรรม  ตามคํากลาวของ
ผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้   “. . . ขอเสนอบางประเด็น บางดานมีขอความกวางๆ ไมกระชับชัดเจนที่ช้ีนําสูการปฏิบัติให 
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เปนรูปธรรม”  (บุญชวย  ศิริเกษ, 18  ธันวาคม 2551) 
                       (3) ควรกําหนดเปาหมายในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย  
ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้     “. . . กําหนดใหอาจารยเขียนเอกสารคําสอน   ตําราทางวิชาการ อยางนอย
หนึ่งเรื่องตอคนตอป” (ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา, 9  ธันวาคม 2551) 

      (4) มุงเนนการพัฒนาจิตใจของคณาจารยและนักศึกษา  ตามคํากลาว
ของผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้    “. . . พยายามเนนการพัฒนา Affective Domain  ของอาจารยและนักศึกษา. . .”  (ธีระ       
รุญเจริญ, 30  ธันวาคม  2551) 
                      (5) ใหมุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ตามคํา
กลาวของผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้  “. . . ใหยึดปรัชญาการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ใหเพิ่มขอความลงไป
ในบางขอที่เหมาะสม” (สวัสดิ์  โพธิวัฒน, 26  มกราคม 2552)  
                      (6) ใหเนนการแกปญหาของทองถิ่น  ตามคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิ  
ดังนี้   “. . . คําวาทองถิ่นใหหมายรวมทั้งปญหา และภูมิประเทศ”  (สวัสดิ์  โพธิวัฒน, 26  มกราคม 2552)  

       (7) การบริหารจัดการดานสื่อ นวัตกรรมแนวใหม  ตามคํากลาวของ
ผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้   “. . . เพื่อความประหยัด คุมคา  ผมใชระบบเชารายปหรือสองปสําหรับคอมพิวเตอรและระบบ
โปรแกรมตางๆ” (เปรื่อง  จันดา, 27 มกราคม 2552) 
       1.2 ผลการสนทนากลุมเปาหมายผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   

ผลการตรวจสอบวิ เคราะหและพิจารณาขอ เสนอเชิงนโยบายเพื่ อ พัฒนาวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ที่ไดจากการสนทนากลุมผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ จํานวน  15   คน เมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2551  และจากการนัดสัมภาษณ  เชิงลึกในกรณีที่ไมสามารถเขารวม
สนทนากลุมได       
  การสนทนากลุมเปาหมาย(focus  group discussion)   ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เปน
ผูเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการพัฒนาวิชาการของสถาบัน ประกอบดวย อธิการบดี  รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ   คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล  ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  ผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการ  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  รวม
ทั้งสิ้น จํานวน  11 คน   เพื่อตรวจสอบวิเคราะหและพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบาย รวมถึงความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย  โดยมีภาพบรรยากาศการสนทนากลุมเปาหมาย (ภาพที่  15) 
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 ภาพที่  15 แสดงบรรยากาศการสนทนากลุมเปาหมายและสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
   จากผลการสนทนากลุมเปาหมายผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  เพื่อวิเคราะห ประเมิน
ความเหมาะสม และความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ไดขอเสนอแนะและปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1.2.1 ดานการเรียนการสอน 

 1.2.1.1 วัตถุประสงค 1   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.2.1.2 เปาหมาย   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 

 1.2.1.3 แนวการดําเนินงาน  ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข   
 1.2.1.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

                 (1) ควรจัดปจจัยดานโสตทัศนูปกรณที่ เอื้อตอบรรยากาศของ
หองเรียน  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้ “. . . ควรเพิ่มแนวดําเนินการที่กลาวถึงการจัดหองเรียน โสตทัศนูปกรณ 
บรรยากาศ ฯลฯ ไวดวย”  (ผดุง เพชรสุข, 30 ธันวาคม 2551) 
  (2) สงเสริมโครงการสหกิจศึกษาใหบัณฑิตมีงานทํา  ตามคํากลาว
ของผูบริหาร ดังนี้  “. . . อยากใหผูเรียนมีหลักประกันไดวาเรียนที่นี่แลวไดงานทําแนนอน  ควรมีการ MOU หรือมี
สวนรวมของผูประกอบการในทองถิ่น. . . จบแลวรับเขาทํางาน . . .”  (เฉลิมชัย  วิเชียรวัฒน, 30 ธันวาคม 2551) 
  (3) พัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการสอน  ตามคํากลาว
ของผูบริหาร ดังนี้  “. . . ผมคิดวาเรายังขาดระบบการตรวจสอบและประเมินของการเรียนการสอน  ผมคิดวาตอง
ควบคุมตัวนี้  วาอาจารยผูนี้มีการสอนอยูหรือไมในชั่วโมงนี้ . . .”  (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ, 6  มกราคม 2552) 

 (4) พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ได  
มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาการระดับอุดมศึกษา  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “. . .การเรียนการสอนที่
เนนความเปนมนุษย  ความเปนวิชาชีพ ไดมาตรฐานการอุดมศึกษาดวย . . .”   (ศศกรณ  อินทรชัยศรี, 30 ธันวาคม 
2551) 
   (5) ควรมุงเนนใหมีทักษะดานภาษาตางประเทศควบคูกับการฝก
ทดลองในหองปฏิบัติการจนชํานาญกอนเขาสูแหลงฝกประสบการณ   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “. . .ตอง
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เนนดานภาษาตางประเทศ และภาษาไทย  อีกอยางคือทักษะทางวิชาชีพ  เนนภาคปฏิบัติกับหุนจนคลองกอน. . .”   
(ศศกรณ  อินทรชัยศรี, 30 ธันวาคม 2551) 
  (6) สง เสริมการประเมินผลทั้ งผู เรี ยนและผูสอน  และนําผล             
การประเมินมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “. . .นาจะเพิ่มการประเมินผลเด็ก
นักศึกษาและการประเมินผลการสอนอาจารยไปดวยนะ . . . และนําผลการประเมินนั้นมาใชดวย  ผมคอนขางจะ
เนนการประเมินและนําผลประเมินมาใช . . . ”  (ผดุง เพชรสุข, 30 ธันวาคม 2551) 
   (7) สงเสริมการเรียนการสอนในสภาพที่แทจริง  ตามคํากลาวของ
ผูบริหาร ดังนี้   “. . . อยากใหเนนขอ 1  นะคะ  การเรียนการสอนที่ผูเรียนไดปฏิบัติจริง  การเรียนแบบ PBL 
(problems based learning) และ IBL (inquiry based learning)  ไดใชปญหาเปนแกน  การเรียนรูเนนการสืบเสาะ
สืบคนวางแผนและปฏิบัติจริงในสถานการณจําลอง และสถานการณจริงทุกรายวิชา นะคะ” (ศศกรณ อินทรชัยศรี,  
30 ธันวาคม 2551) 
   (8) พัฒนาทักษะและกระบวนการสอนของอาจารยอยางตอเนื่อง  
ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “. . . ครูเราจะตองผานการอบรมวิธีการสอนตางๆมากอน  แมบางทานจะจบโท
ทางการพยาบาลจริงแตเราจะสงไปอบรมทักษะทางการสอนอีกสี่เดือน  เราจะตองเนนทักษะกระบวนการสอน
ของอาจารยทุกคน . . . ” (ศศกรณ  อินทรชัยศรี, 30 ธันวาคม 2551) 
 1.2.2 ดานการวิจัย  
  1.2.2.1 วัตถุประสงค 2   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.2.2.2 เปาหมาย   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.2.2.3 แนวการดําเนินงาน   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 

 1.2.2.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม       
       (1) สงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูและแกปญหาในชุมชน
ทองถิ่น  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “ควรสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยสรางองคความรูในชุมชน ที่เกี่ยวกับสภาพ
ปญหาของทองถิ่นใหมากขึ้น” (ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา, 9  ธันวาคม 2551) 
  (2) สนับสนุนและสรางโอกาสการทําผลงานวิจัยของอาจารย  ตาม
คํากลาวของผูบริหาร ดังนี้    “. . . ใหอาจารยไดมีโอกาสไดฝก  ไดทําวิจัย  มีปจจัยสรางโอกาสใหทุกคน. . .”       
(สัณฑสุดา  พลธรรม, 30 ธันวาคม 2551) 
        (3) สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยใหเปนที่ประจักษ 
ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “. . . ควรมีการสงเสริมใหเผยแพรเปนผลงานวิชาการ  เดี๋ยวนี้ตางคนก็ตางทํา  ไมรู
ใครทําวิจัยอะไรกันบางใชไหม  ใหเปนการนํามาเปนของมหาวิทยาลัยดวย  ก็ตางคนตางทํานะ  ผูบริหารควรเนน
จุดนี้เลย  เพราะมันเปนภารกิจหลักเลย . . .”  (สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)    
   (4) สงเสริมใหอาจารยไดทําวิจัยอยางนอยหนึ่งเลมตอป  ตามคํา
กลาวของผูบริหาร ดังนี้  “. . . ผูบริหารควรบริหารจัดการใหอาจารยไดทําวิจัยอยางนอยหน่ึงเลมตอป  โดยชวนให
มาเลนวิจัยกันเถอะใหดูเหมือนเปนเรื่องที่สนุกในการคิดการเขียน. . .”  (สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)      
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   (5) สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาของทองถิ่น  
ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   
     . . . อาจารยใหสามารถสรางองคความรูไดอยางนี้  นักศึกษา 

ก็สามารถสรางองคความรูไดอยางนี้  หรืออยางชัยภูมิศึกษา
ที่ผมเคยทํามา ถามีคนไปคนควาจากแหลงตางๆมันจะชัด
ขึ้น  นาจะมีการทําวิจัยของทองถิ่นใหเปนองคความรูขึ้นมา  
อยางเรื่องไขมดแดงนี่  วงจรชีวิตมันเปนอยางไร  จะจุดขึ้น
เปนสินคาระดับเขาระบบตลาดไดไหม  หรืออยางแยใหมาดู
ที่ ราชภัฏชัยภูมิ. . . (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ, 6  มกราคม 
2552) 

                      (6) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย  ตามคํากลาวของผูบริหาร 
ดังนี้  “ควรมีระบบการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยที่ชัดเจน  อันจะนําไปสูผลงานทางวิชาการ . . .”  (ผดุง เพชรสุข,  
30  ธันวาคม 2551) 
   (7) สงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนหรือกรณีศึกษาควบคูไปกับการเรียน
การสอน  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  
    . . . ใหเนนขอ 1  นะคะ  แมเราจะมีภาระมากทางการสอน 

แตก็จะตองใหมีการทํางานวิจัยออกมาดวย  จะกําหนดวา
อยางนอยตองมีงานวิจัย 1 เรื่องในหาป หรือมากกวานั้นคะ   
. . . ใหเนนวิจัยปฏิบัติการไมยุงยากซับซอนเกินไปนัก แต
เปนเรื่องใหญและภายใตมีเรื่องเล็กหลายเรื่องซอนอยูใน
งานที่เราปฏิบัติคะ วิจัยคลินิก หรือ case ที่ศึกษาอยูแลวคะ 
ใชสถิติงายๆ ไมช้ันสูงอะไรนัก . . .  (ศศกรณ  อินทรชัยศรี,  
30 ธันวาคม 2551) 

 1.2.3 ดานนักศึกษา 
  1.2.3.1 วัตถุประสงค 3   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
      1.2.3.2 เปาหมาย   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.2.3.3 แนวการดําเนินงาน   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 

 1.2.3.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
       (1) สงเสริมการทํากิจกรรมของนักศึกษา  และจัดใหมีพ้ืนที่หรือ
อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้ 

. . . อยากใหมีกิจกรรมนักศึกษามากขึ้น  จะเห็นไดวาใน 
มหาวิทยาลัยใหญๆเขาจะมีตึกกิจกรรมนักศึกษามีชมรม
นักศึกษา  . . .นาจะมีศูนยกิจกรรมนักศึกษา  มีพ้ืนที่ใน
สถาบัน ไดทํากิจกรรมรวมกัน เพิ่มความผุกพันธตอรุนตอ
สถาบัน . . . (สัณฑสุดา   พลธรรม, 30  ธันวาคม 2551)  
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   (2) มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีผลงานเปนที่ยอมรับ   ตามคํากลาว
ของผูบริหาร ดังนี้   “. . . เอาสินคาไปบริการสังคม  ไมใชผลิตสินคาแลวขายไมออก  ตองใหเขาชื่นชมวาตอง   
อยางนี้ ตองบัณฑิตจากราชภัฏชัยภูมิ  ใหเกิดความภาคภูมิใจ. . .”  (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ, 6  มกราคม 2552) 
                     (3) มุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคมตั้งแต     
การรับเขาศึกษา   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “ . . . ใหเริ่มตั้งแตการรับนักศึกษาเขามา . . . ไมวัดเฉพาะความรู
แตใหดูคุณลักษณะที่พึงประสงคของความเปนมนุษยในสังคมดวย . . . ” (เฉลิมชัย  วิเชียรวัฒน, 30 ธันวาคม 2551)   
                     (4) ควรมีโครงการปรับฐานความรู และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักศึกษากอนเขาศึกษาในปแรก  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “ควรมีนโยบายปรับฐานความรู และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคกอนเขาศึกษาในปแรก เชน สาขาทางพยาบาลตามนโยบายรัฐบาลอยากใหสามารถใช
ภาษา  ใหวางฐานทางภาษาที่ดีต้ังแตกอนเขาเรียน . . . ”  (ผดุง เพชรสุข, 30 ธันวาคม 2551) 
                    (5) ควรสรางเสริมระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิผล  ตามคํา
กลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . รูสึกวาเราจะไมคอยเห็นอาจารยที่ปรึกษาไดใหคําปรึกษาดูแลนักศึกษานะ  ยังหาง
ที่สุด  ยังไมคอยรูเรื่องของลูกศิษย . . . ”  (สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)      
                    (6) ใหมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้น  ตามคํากลาวของ
ผูบริหาร ดังนี้   “ . . . เราไมคอยมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาเทาไรนะ  นั่นไมสําคัญเทาไรหรอก  แตเมื่อเขามาแลว
จะพัฒนาเขาไดอยางไร . . . ”  (สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)      
                     (7) ใหมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีคุณธรรม   ตามคํา
กลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . อยากเห็นนักศึกษาเปนคนดี  เขามาอาจจะยังไมเทาไหรแตเมื่อจบแลวมองออก
มาแลวดี . . . ”  (สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)     
 1.2.4 ดานคณาจารย 
   1.2.4.1 วัตถุประสงค 4   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 

  1.2.4.2 เปาหมาย   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.2.4.3 แนวการดําเนินงาน   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.2.4.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
       (1) ควรเสริมสรางเครือขายการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
คณาจารย  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “ . . . แนวดําเนินงานควรมีการสรางเครือขายทางวิชาการของคณาจารย               
การใหบริการวิชาการใหชัดเจนขึ้น”  (ผดุง เพชรสุข, 30 ธันวาคม 2551) 
       (2) ควรสงเสริมการศึกษาตอและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา  ตาม
คํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “. . . เพ่ิมศักยภาพทางวิชาการของอาจารยโดยการสงเสริมการศึกษาตอ การอบรม
สัมมนาทางวิชาการใหมากขึ้น” (ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา, 9  ธันวาคม 2551) 
                      (3) สงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ  ตามคํากลาว
ของผูบริหาร ดังนี้  “ . . . ดานคณาจารยอยากใหมหาวิทยาลัยไดมีงบประมาณสนับสนุนการทําเอกสารการสอน     
การทําผลงานวิชาการมากขึ้นตรงนี้” (สัณฑสุดา  พลธรรม, 30 ธันวาคม 2551) 
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    (4) ปรับปรุงระบบการสรรหาคณาจารยใหเนนการกําหนดอัตราใน
สาขาที่ขาดแคลน และเปนผูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   

. . . เราเอาอาจารยเปนผูนําบุกเบิกพัฒนา  เราสรรหาอาจารย
เขามา ตองยึดเอาการเรียนการสอนเปนตัวหลัก  สรรหามา
ใหตรงวุฒิที่ขาดแคลน   ทําอยางไรถึงจะพัฒนาใหถึง    
ความเปนอาจารย หรือจรรยาบรรณแหงความเปนอาจารย  
ใหตัวนี้มากอน  ที่ผานมานอยไป. . .(สวาสดิ์  พรรณา, 6  
มกราคม 2552)          

 (5) สงเสริมขวัญและกําลังใจบุคลากร  ดวยระบบการประเมินที่เปน
ธรรม   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “ . . . ใหมีกําลังใจ  อาจารยรักสถาบัน  ใครทําดีใหเห็นวาไดดีนะ  ไมใช
ใครทํานอยไดมาก  ทํามากไดนอย  ใครทํามากไดนอยในสวนของวัตถุนะ  ความดีความชอบนะ. . . ” (สวาสดิ์  
พรรณา, 6  มกราคม 2552)      
  (6) มุงเนนคุณภาพการสอนของคณาจารยที่ตองสูงกวาอาจารยใน
มหาวิทยาลัยทั่วไป  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   

 . . . เราไมคอยมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาเทาไรนะ  นั่นไม        
สําคัญเทาไรหรอก   แต เมื่อเขามาแลวจะพัฒนาเขาได
อยางไร  มหาวิทยาลัยใหญๆนักศึกษาเขาเกงแลว  แตของ
เรา  อาจารยเราตองเกงนะ . . .ของเราอาจารยยังใหม ที่แกก็
แกอายุยังใหมที่อุดมศึกษา   ทานยังใช วิธีสอนเดิม .  .  .
(สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)      

  (7) ควรพัฒนากระบวนการสรรหาและบรรจุอาจารยที่มีศักยภาพสูง  
ตามคํากลาวของผูบริหาร  ดังนี้ 

. . . สัดสวนของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยังไมได
มาตรฐาน   การรับอาจารยเขามาผมอยากใหมีมาตรฐาน
ปริญญาโทขึ้นไป ควรทดสอบการสอน การใชสื่อ ทักษะ
การพูดสื่อสาร การสรรหาตองเขมขนขึ้น  ตองคัดพันธุใหดี
ยิ่งขึ้น  ทดสอบสอนกอน 1 ป คอยบรรจุ. . .(เรงเจริญ  
ชํานาญบริรักษ, 6  มกราคม 2552) 

  (8) ควรเพิ่มเงินทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย  ตามคํากลาวของ
ผูบริหาร ดังนี้  “. . . ควรมีทุนสนับสนุนใหศึกษาตอ  ทุนพัฒนาอาจารยที่มีอยูสองลาน  นอยเกินไป และยัง
หละหลวมเกินไป . . . ”  (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ, 6  มกราคม 2552) 
  (9) ควรพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ตามคํากลาวของผูบริหาร 
ดังนี้ “ . . . ควรกําหนดนโยบายเรงสรางจิตสํานึกกับคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทํางานเพื่อ
สถาบัน . . . ” (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ, 6  มกราคม 2552) 
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  (10) ควรจัดใหมีโครงการเตรียมความพรอมของผูเรียนตั้งแตกอนเขา
สูมหาวิทยาลัย  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   

. . . ใหมีการเสริมความเขมขนทางวิชาชีพอยางที่ ผอ.
วิทยาลัยพยาบาลทานเสนอดวย และอยากจะใหมีการเตรียม      
ความพรอมตั้งแตกอนเขาเปนนักศึกษาเลยนะ ตั้งแตอยู
มัธยมในโรงเรียนตางๆในทักษะการดําเนินชีวิตไมใช
เฉพาะทักษะวิชาชีพเทานั้น . . . (ผดุง เพชรสุข, 30 ธันวาคม 
2551) 

  (11) เรงรัดการพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . ผูบริหารควรสงเสริมสัดสวนของอาจารยปริญญาโท
ปริญญาเอกใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหได  และมีแนวดําเนินการที่จะดีขึ้น . . . ” (ผดุง เพชรสุข, 30 ธันวาคม 
2551) 
 1.2.5 ดานการบริหารจัดการ 
   1.2.5.1 วัตถุประสงค 5   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 

  1.2.5.2 เปาหมาย   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.2.5.3 แนวการดําเนินงาน   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.2.5.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
   (1) ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย  
ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้ 

. . .  การนําระบบการประกันคุณภาพภายในไปไวในทุก
หนวยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสงผลตองานในภาพ
กวางใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีทิศทาง ดังนี้  (1) ตรวจสอบและ
ประเมิน การดําเนินงานของคณะวิชาและหนวยงานตาม
องคประกอบตางๆตามเกณฑและมาตรฐาน  (2) เพื่อให
คณะวิชา  หนวยงานทราบสถานภาพของตนเองอันจะ
นําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู
เปาหมาย(targets)  และเปาประสงค(goals) ที่ ต้ังไว           
(3)  เพื่อเปนขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนได
สวยเสียจะไดมั่นใจวา  สถาบันอุดมศึกษาสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  (วารนันท  นิติศักดิ์, 30  
ธันวาคม  2551)  

   (2) จัดระบบประกันคุณภาพควบคูไปกับการบริหารงานวิชาการ  
ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . การประกันคุณภาพจะเปนทางคูขนานที่คอยประคับประครองใหงาน
วิชาการเดินทางไปในทิศทางที่ถูกตอง . . . ” (วารนันท  นิติศักดิ์, 30  ธันวาคม  2551) 
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   (3) ควรใหมีการประเมินการบริหารจัดการ และการพัฒนาผูบริหาร
ระดับตางๆในการพัฒนาวิชาการของสถาบัน    ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “ . . .ควรกลาวถึงการประเมินผล   
การบริหารจัดการ   การพัฒนาผูบริหารระดับตางๆเพื่อการพัฒนาดานวิชาการไวดวย”  (ผดุง เพชรสุข, 30 ธันวาคม 
2551) 
  (5) ควรประเมินผลงานและความดีความชอบที่เนนผลงาน   ตาม      
คํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “ . . . ใครทําดีใหเห็นวาไดดีนะ  ไมใชใครทํานอยไดมาก  ทํามากไดนอย  ใครทํามาก
ไดนอย สวนของวัตถุนะความดีความชอบนะ . . . ”  (สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)      
  (6) ควรพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและการใหบริการวิชาการ
แกทองถิ่น   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . ระบบคนยังไมเขาใจในบทบาทเทาที่ควร  ยังขาดระบบ   สวน
ระบบการใหบริการวิชาการก็จัดใหไดในทองถิ่น”  (สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)      
  (7) ควรสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานและ
องคกรที่เกี่ยวของ   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “สรางเครือขายทุกอยางไมวาจะเปนหลักสูตร  อาจารย  
นักศึกษา ทั้งในและตางประเทศ  การใหบริการวิชาการดวย . . . ”  (สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)      
  (8) เรงพัฒนาระบบทะเบียนเปนหลักและขยายไปยังหนวยอื่น  ตาม
คํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . ก็เห็นวาสวนงานสงเสริมวิชาการหรืองานทะเบียนนี่ถาพัฒนา สรางระบบนี่ได
แลวจะเสรมิสวนอื่นทั้งหมดนี่คือหัวใจของวิชาการทั้งระบบ . . . ”  (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ, 6  มกราคม 2552) 
  (9) พัฒนาระบบสารสนเทศในการสงเสริมวิชาการ  ตามคํากลาว
ของผูบริหาร ดังนี้  “ . . . ถาสามารถควบคุมหรือวางระบบการสงเสริมวิชาการใหดีจะแกปญหาการสงผลการเรียน
ของอาจารยได  การจายคาสอนได  ระบบสารสนเทศของเรายังไมชัดเจน . . .”  (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ, 6  
มกราคม 2552) 
  (10) พัฒนาระบบการสรรหาและบรรจุแตงตั้งคณาจารยที่มีคุณภาพ  
ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “ . . . การใหบริการทางวิชาการก็ตองใชศักยภาพอาจารยนะ  นอกจากสงเสริมให
ศึกษาตอแลว  อยากจะใหเพิ่มระบบระเบียบการสรรหาอาจารย  เห็นดวยอยางยิ่งนะ  และทําอยางไรจะเปนผลเชิง
นโยบาย  ขอนี้ขอกาเปนดาวแดงเลย . . .  ”  (ผดุง เพชรสุข, 30 ธันวาคม 2551) 
  (11) ควรระบุเงื่อนไขของระยะเวลาในเปาหมายของการพัฒนา  ตาม
คํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “. . . จะเอาแค  ก.พ.ร. หรือ สมศ. ถึงจะหาปประเมินครั้งก็นาจะระบุดวย  ก็นาจะดีนะ”   
(ผดุง เพชรสุข, 30 ธันวาคม 2551) 
    (12) ควรดําเนินงานโครงการตามแผนที่กําหนดไว  ตามคํากลาวของ
ผูบริหาร ดังนี้  “ . . . ใหแผนงบประมาณไดจัดใหสอดคลองกับที่หนวยงานปฏิบัติไดวางแผนไว  จะไดดําเนิน
กิจกรรมโครงการใหไดผลตามที่ไดต้ังเปาไว  . . . ” (ศศกรณ  อินทรชัยศรี, 30 ธันวาคม 2551) 
 1.2.6 ดานแหลงเรียนรู 
   1.2.6.1 วัตถุประสงค  6   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 

  1.2.6.2 เปาหมาย   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.2.6.3 แนวการดําเนินงาน   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
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  1.2.6.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
    (1) ควรจัดใหมีการเรียนรูในสภาพจริงที่แหลงเรียนรูจริงนอก
สถาบัน  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้ 

.  .  .อย าก เห็ น เ ป นนโยบ า ย ว า  อย า งน อ ย ในหนึ่ ง                
ภาคการศึกษา นักศึกษาไดมีโอกาสไปยังแหลงเรียนรู    
นอกมหาวิทยาลัย   แตไมใชทุกวิชาใหโปรแกรมวิชา
ประสานกันวารายวิชาใดบางที่ควรจะจัดใหบาง  อาจจะใน
รูปของสาขาวิชาจัด    หรือวิชาใดวิชาหนึ่งจัด . . .(ผดุง 
เพชรสุข, 30 ธันวาคม 2551) 

    (2) ควรจัดแหลงเรียนรูเพื่อใหบริการตามความตองการของทองถิ่น   
ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . จัดศูนยบริการความรูตางๆแกทรัพยากรบุคคลทุกระดับในทองถิ่น เชน 
อบจ.  อบต.  เทศบาล  ตําบล  หมูบาน ฯลฯ”  (ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา, 9  ธันวาคม 2551) 
    (3) ควรจัดแหลงสืบคนทางอินเตอรเน็ตพรอมใชงานตามสถานที่
ตางๆ   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “ . . . อยากใหจัดเปน zone  ที่เปนแหลงสืบคนทางอินเตอรเน็ตพรอมใช
งานตามจุด มุมตางๆ  ที่มีแลวก็ยังไมเพียงพอ  ใหขยายเพิ่มในมหาวิทยาลัย..คลายๆหอง self assess learning . . . ”   
(สัณฑสุดา  พลธรรม, 30 ธันวาคม 2551)) 
    (4) ควรจัดแหลงเรียนรูที่เปนศูนยการศึกษา ประเภทวัฒนธรรม หรือ
งานอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทองถิ่นชัยภูมิ หรือภาคอีสาน ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . .นาจะ
กลาวถึงแหลงเรียนรูที่เปนศูนยการศึกษา ประเภทวัฒนธรรมทองถิ่น  หรืองานอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน
ทองถิ่นชัยภูมิ หรือภาคอีสานไวดวย . . . ”  (ผดุง เพชรสุข, 30 ธันวาคม 2551) 
    (5) เพิ่มการจัดหองปฏิบั ติการให เอื้อตอการเรียนรูที่ เนนการ
ปฏิบัติการจริง  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “ . . . ยังไมเพียงพอใน  lab  เฉพาะดาน  บางทีก็มีแตยังตองใหมี
โอกาสไดใชไดบริการนักศึกษาดวย  หรือยังขาดระบบ software . . . ”  (สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)      
    (6) มุงเนนการฝกประสบการณที่สถานประกอบการตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . สถานที่ฝกควรเปนที่ที่เปนตนแบบได  ควรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานดวย . . . ไมใชที่รานซอมก็ได . . . ”  (สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)      
    (7) สงเสริมการใชแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา    
“. . . อยากใหใชแล็ปในการเรียนการสอนอยางแทจริง เชน สอนวิทยก็ใชหองแล็ปวิทยาศาสตร” (เรงเจริญ       
ชํานาญบริรักษ, 6  มกราคม 2552) 
       (8) สงเสริมการประชาสัมพันธตรงโดยอาจารยนิเทศ   ตามคํากลาว
ของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . ความจริงการนิเทศการฝกประสบการณ คือ การสรางความสัมพันธ เปนนกตอใหคนมา
เรียนของเรา . . . อาจารยนิเทศจึงตองเรียกศรัทธาได . . . ” (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ, 6  มกราคม 2552) 
 1.2.7 ดานหลักสูตร 
   1.2.7.1 วัตถุประสงค 7   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 

  1.2.7.2 เปาหมาย   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
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  1.2.7.3 แนวการดําเนินงาน   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.2.7.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
  (1) ควรเปดสอนในสาขาที่เปนความตองการของทองถิ่น  ตามคํา
กลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . ควรมีการสํารวจความตองการของทองถิ่นวาเราจะจัดการเรียนการสอนในสาขา
ใดบาง   ก็ควรจะเปนเชนนั้นเอาสินคาไปบริการสังคม  ไมใชผลิตสินคาแลวขายไมออก. . .” (เรงเจริญ            
ชํานาญบริรักษ, 6  มกราคม 2552) 
  (2) สรางเอกลักษณหรือจุดเดนในการเปดหลักสูตรวิชา ตามคํากลาว
ของผูบริหาร ดังนี้   “. . . ควรกลาวถึงหลักสูตรที่เปนเอกลักษณเฉพาะสถาบัน เฉพาะทองถิ่นดวย” (ผดุง  เพชรสุข,  
30  ธันวาคม 2551) 
  (3) ควรพัฒนาหลักสูตรใหมีปรัชญาหรือทฤษฎีตามแนวพระราชดําริ 
ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . หลักสูตรที่เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดําริ ยังไมปรากฏเปน    
รูปธรรม . . . ” (ผดุง  เพชรสุข, 30 ธันวาคม 2551)   
  (4) ควรเรงปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “. . . ก็ควรใหเปนไปตามมาตรฐานใหปรับปรุงอยูตลอดทุกๆ  5  ป นะ  
ตัดออกเพิ่มเขาใหทันสมัย  จัดหาอาจารยประจําหลักสูตรใหเหมาะสม . . . ” (สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)    
  (5) สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาหลักสูตรที่ เปน     
ความตองการของทองถิ่น   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . ใหทองถิ่นมีสวนรวมในการเปดหลักสูตร  มี      
การสํารวจความตองการกอน อยางพยาบาลศาสตร  นิติศาสตรจะไดผล  มีคนเรียน. . . ” (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ,  
6  มกราคม 2552) 
  (6) จัดหลักสูตรที่มุงพัฒนาทองถิ่นไปสูความเปนสากล  ตามคํา
กลาวของผูบริหาร ดังนี้    “. . . การไปสูความเปนสากลในทุกดาน ไมใชไปสูความเปนนานาชาติ . . .”   (ผดุง  
เพชรสุข, 30 ธันวาคม 2551) 
   (7) ควรคํานึงถึงปรัชญาที่แทจริงในการกําหนดสาระของหลักสูตร
วิชา   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   

. . . อยากจะฝากลึกๆถึงแมวาจะเปนไปตามเกณฑ  ผาน      
การรับรองหลักสูตร  ตรงตามความตองการ   ตรงตาม
ศักยภาพ  อยากใหมองลงไปวาแลวในสาระวิชาตางๆนั้น
มันไดสะทอนถึงปรัชญาของหลักสูตรรึเปลา  ของในแตละ
สาขาซึ่งจะมีปรัชญาของตัวเอง  สนองตอปรัชญาจริงไหม  
อยากใหมองและปรับปรุงตรงนั้น  ดวย . . . (ผดุง เพชรสุข,  
30 ธันวาคม 2551) 

 1.2.8 ดานสื่อ นวัตกรรม 
  1.2.8.1 วัตถุประสงค   8   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 

  1.2.8.2 เปาหมาย   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
  1.2.8.3 แนวการดําเนินงาน   ไมมีขอความที่ตองปรับปรุงแกไข 
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  1.2.8.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
   (1) ควรมีแผนในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุน
งานวิชาการอยางเต็มศักยภาพ   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้ 

.  .  .  ในการบริหารจัดการทางการศึกษาสมัยใหมซึ่ ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมาก  ผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากรทุกฝายจะตองมีความรู ความเขาใจและมี
ทักษะในการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ   สถาบัน
ควรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเต็มศักยภาพ     
. . .  ควรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนงาน
วิชาการ  ควรมีแผนและทิศทางที่ชัดเจน  และสงเสริมให
นําไปใชอยางจริงจัง  และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง   
(วารนันท  นิติศักดิ์, 30  ธันวาคม  2551) 

    (2) สนับสนุนปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียน
การสอนดวย  e-learning   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้ 
 

.  . . โดยเฉพาะหองเรียนทุกหองอยากใหสื่ออุปกรณที่  
สมบูรณ พรอมใชงาน . . .อยากใหเนนบุคลากรดาน IT  
มากขึ้น  จัดอบรม workshop  เปนระยะๆ  ใหอาจารย
สามารถ upload download  เสนอผลงานทางออนไลน      
ไดเลย  . . . ทั้งรองรับ การขยายเครือขายเพิ่มในพื้นที่ตางๆ
ของมหาวิทยาลัย..ก็จะนํามาสู e-learning  ที่มากขึ้น . . . 
(สัณฑสุดา  พลธรรม, 30 ธันวาคม 2551) 

   (3) ควรมีมาตรการสง เสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย  ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . กําหนดใหอาจารยเขียนเอกสารคําสอน ตําราทางวิชาการ       
อยางนอย  1  เรื่องตอคนตอป . . . ” (ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา, 9  ธันวาคม 2551) 
  (4) ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการวิชาการ   ตาม   
คํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . ควรใหมีสื่อ มีระบบ และใหมีการใชบริการสื่อดวย . . .” (สวาสดิ์  พรรณา, 6  
มกราคม 2552)     
     1.2.8.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม     

  (1) ควรเนนในดานใดดานหนึ่งใหเปนจุดเดน  ภายใตความพรอม 

ของมหาวิทยาลัยใหม   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้ 
. . . การประเมินภายใตบริบทในปจจุบันของมหาวิทยาลัยที่
ยังไมพรอมหลายดาน  จึงตองการใหเนนดานใดดานหนึ่ง
ใหชัดเจน  ความพรอมนั้นหมายถึง   (1) คุณวุฒิ 
ประสบการณ ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย   (2)  vision  
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ของผูบริหาร  (3)  input  ที่รับเขามาของ  students  ที่เรา
เลือกไมได    (4)  ความแข็งแกรงที่เพียงพอในเชิงวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเปดใหม  (ศักดิ์ศิริ  นันตะสุข, 14  มกราคม 
2552) 

  (2) ควรตรวจสอบความสอดคลองของนโยบาย  ยุทธศาสตร  และ   
กลยุทธ   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . นโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยก็จะตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร และกลยุทธของมหาวิทยาลัย มีทิศทางที่ชัดเจน  มองภาพไปในอนาคต . . . ” (วารนันท  นิติศักดิ์, 30  
ธันวาคม  2551) 
  (3) ควรเรงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและคุณภาพของสถาบันควบคู
กันไป   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้ 

. . . มีปจจัยภายนอกและภายในหลายประการที่ตองเรง
ดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย   (1) คุณภาพของสถาบันและ
คุณภาพบัณฑิตมีแนวโนมที่แตกตางกันมากขึ้น    (2) มี   
การแขงขันในเชิงคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของ
บัณฑิตมากขึ้น   (3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่
จะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวาสามารถผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ . . .ในความเปนจริงคุณภาพของบัณฑิตก็จะมี
องคประกอบที่ เกี่ ยวของอีกมากมาย  เชน  หลักสูตร  
คณาจารย  สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  งานวิจัยที่
กอใหเกิดองคความรูและการจัดการที่ดี (วารนันท  นิติศักดิ์,  
30  ธันวาคม  2551) 

  (4) ควรคํานึงถึงความเปนสากล  และความเปนเอกลักษณของ
ทองถิ่นไวในนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการ   ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “. . . ควรพิจารณาความเปนสากลและ
ความเปนเอกลักษณของทองถิ่นไวในนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการ . . . ”  (ผดุง  เพชรสุข, 30 ธันวาคม 2551) 
  (5) ควรกําหนดนโยบายใหครอบคลุมถึงการจัดหลักสูตรพัฒนาครู  
และหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับแนวพระราชดําริ    ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . . นโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการ 
นาจะครอบคลุมภารงานของมหาวิทยาลัยดวย เชน  หลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู  หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับ   
แนวพระราชดําริ . . . ”  (ผดุง  เพชรสุข, 30  ธันวาคม 2551) 
  (6) ควรเพิ่มการดําเนินงานดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้   “ . . .อยากเห็นจุดเดนในการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โดยเฉพาะ                
การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ยังไมเห็นชัดเจนเลย เพราะเปนพันธกิจในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ . . . ”  (สัณฑสุดา  พลธรรม, 30 ธันวาคม 2551)          
  (7) การริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
สามารถดําเนินการไดงายเพราะความเปนมหาวิทยาลัยใหมและขนาดเล็ก  จึงเปนจุดแข็ง   ตามคํากลาวของ
ผูบริหาร ดังนี้  “ . . . การบริหารที่มีการเริ่มตนใหมๆ มีสวนดีหลายอยาง  ถาจะปรับเปลี่ยนอะไรใหมันไปสู
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มาตรฐานตางๆนี่ ไดเลย เพราะทุกสวนพรอมที่จะชวยกันได ซึ่งไดเปรียบ  เราสามารถเริ่มอะไรไดเร็วขึ้นเปน
จุดเดน . . . ”  (สวาสดิ์  พรรณา, 6  มกราคม 2552)          
  (8) จัดระบบการบริการสื่ออุปกรณการเรียนการสอนใหพรอมใช
งานตามคํากลาวของผูบริหาร ดังนี้  “ . . . สื่อ วัสดุอุปกรณตองพรอมใชใหอาจารยใชงานไดเลย  มหาวิทยาลัยมัน
ตองสมบูรณแบบ . . . ” (เรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ, 6  มกราคม 2552) 
   (9) การสอนใหนักศึกษาสามารถใชและผลิตสื่อได  ตามคํากลาวของ
ผูบริหาร ดังนี้   “ . . . นักศึกษาพยาบาลเราตองสามารถใชสื่อเปน  ผลิตสื่อไดเพราะในวิชาชีพเขาตองสื่อสารกับ
ชุมชนคะ” (ศศกรณ  อินทรชัยศรี, 30 ธันวาคม 2551) 
            1.3 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดโดยผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษาใน 
  ระดับอุดมศึกษา 

 จากการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 9 คน ไดผล               
การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย   ดังตารางที่  19-26  ดังนี้  
 
ตารางที่ 19 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานการเรียนการสอน 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

ดานการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค 1: เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู และกระบวนการสอนที่มุงให
นักศึกษาเปนผูมีความรู  ทักษะความสามารถสูง
ทั้งในเชิงวิชาการ วิชาชีพ 

 
0.89 

 
มาก 

 
1.00 

 
มาก 

 
ใหปรับ
ขอความ 
 

        เปาหมาย 
(1)   นักศึกษาทุกสาขาวิชาไดศึกษาเรียนรูในสภาพ
จริงนอกสถานที่มากขึ้น  

 
1.00 

 
มาก 

 
0.44 

 
นอย 

 
ปรับปรุง
แกไข 

(2)   อาจารยใชสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสอน 0.89 มาก 0.78 มาก  
(3)   อาจารยจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพ  มีทักษะ เทคนิค วิธีการสอน และ        
การประเมินผลที่นาสนใจ  สามารถเชื่อมโยงสู  
การนําไปใชในสภาพที่แทจริงได 

0.89 มาก 0.56 มาก  
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ตารางที่ 19 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานการเรียนการสอน (ตอ) 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความเปนไป

ได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

(4)   อาจารยประจําหลักสูตรทุกสาขาวิชาสามารถ
จัดโครงสรางหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชาและจัด
อาจารยผูสอนไดเหมาะสมตามความชํานาญ และมี
ประสิทธิภาพ  

0.89 มาก 0.56 มาก  

                แนวการดําเนินงาน 
(1)  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ใหนักศึกษาไดเรียนรูนอกสถานที่มากขึ้น  

 
1.00 

 
มาก 

 
0.56 

 
มาก 

 

(2)  คณะและสาขาวิชาตางๆ  จัดใหมีสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน อยางเพียงพอ 

0.89 มาก 0.67 มาก ใหปรับ
ขอความ 

(3)  จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัด        
การเรียนการสอนของอาจารยใหสูงขึ้น 

0.67 มาก 0.78 มาก  

(4)  วางเกณฑการพิจารณาจัดอาจารยผูสอนให
เหมาะสมในศาสตรหรือสาขาที่ชํานาญ 

0.67 มาก 0.67 มาก  

(5)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินผล
ตามสภาพที่แทจริงสําหรับอาจารย 

0.67 มาก 0.67 มาก  

 
 จากตารางที่ 19  พบวา  วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวดําเนินการของขอเสนอเชิงนโยบาย ในดาน    
การเรียนการสอนมีคา IOC ของความเหมาะสมอยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกรายการ สวนคา IOC ของความเปนไปได  
รายการที่มีคาต่ํากวา  0.50 คือ  เปาหมายที่ (1)  นักศึกษาทุกสาขาวิชาไดศึกษาเรียนรูในสภาพจริงนอกสถานที่  
มากขึ้น (IOC = 0.44)   รายการอื่นๆนอกจากนี้มีคา IOC อยูระหวาง 0.56-1.00 ทุกรายการ 
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ตารางที่ 20 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานการวิจัย 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

ดานการวิจัย   
             วัตถุประสงค 2: เพื่อพัฒนาการวิจัย ใหมี
ผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.78 

 
มาก 

 

     เปาหมาย 
(1)  บุคลากรมีศักยภาพทางการวิจัย 

 
0.89 

 
มาก 

 
0.44 

 
นอย 

 
เปนไป
ไมได 

(2)  นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถทําวิจัยได 0.89 มาก 0.44 นอย เปนไป
ไมได 

(3)  อาจารยมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 1 เรื่องตอป 0.89 มาก 0.33 นอย เปนไป
ไมได 

(4)  สถาบันมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและไดรับ    
การเผยแพรหรือถูกนําไปใชมากขึ้น  

0.78 มาก 0.67 มาก  

(5)  มีทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่
เพิ่มขึ้นและเพียงพอ 

0.89 มาก 0.22 นอย เปนไป
ไมได 

(6)  มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

0.89 มาก 0.67 มาก  

          แนวการดําเนินงาน 
(1)  จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสราง
ศักยภาพทางการวิจัย 

 
0.78 

 
มาก 

 
0.89 

 
มาก 

 

(2)  สงเสริมการจัดกิจกรรมที่ใหนักศึกษาสามารถ
ทําวิจัยไดจริง 

0.78 มาก 0.67 มาก  

(3)  กําหนดเกณฑภาระงานใหอาจารยไดทําวิจัย
ทุกคนอยางนอย  1  เรื่องตอป 

0.78 มาก 0.56 มาก  
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ตารางที่ 20 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานการวิจัย (ตอ) 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

(4)  สนับสนุนสงเสริมโครงการเผยแพรและนํา
ผลงานวิจัยไปใช 

0.78 มาก 0.78 มาก  

(5)  จัดทําแผนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
งานวิจัย 

0.89 มาก 0.78 มาก  

(6)  จัดระดมการเพิ่มทุนวิจัยจากภายในและ
ภายนอก 

0.78 มาก 0.78 มาก  

(7)  กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
โครงการวิจัยใหเพียงพอ 

0.78 มาก 0.44 นอย ปรับปรุง
แกไข 

(8) จัดกิจกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย 0.67 มาก 0.78 มาก  
 
 จากตารางที่ 20  พบวา  วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวดําเนินการของขอเสนอเชิงนโยบาย ในดาน
การวิจัย  มีคา IOC ของความเหมาะสมอยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกรายการ  สวนคา IOC ของความเปนไปได  
รายการที่มีคาต่ํากวา  0.50 มี  5  รายการ คือ  เปาหมายที่ (1) บุคลากรมีศักยภาพทางการวิจัย(IOC = 0.44)  
เปาหมายที่  (2) นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถทําวิจัยได(IOC= 0.44)  เปาหมายที่ (3) อาจารยมีผลงานวิจัย        
อยางตอเนื่อง  1  เรื่องตอป(IOC = 0.33)   เปาหมายที่  (5) มีทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอ (IOC = 0.22)  และแนวดําเนินงานที่  (7) กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัยให
เพียงพอ(IOC = 0.44)  รายการอื่นๆนอกจากนี้มีคา IOC อยูระหวาง 0.56-1.00 ทุกรายการ 
 
ตารางที่ 21 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานนักศึกษา 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

ดานนักศึกษา 
วัตถุประสงค 3: เพื่อพัฒนาประชากรใน

ทองถิ่นใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ  

 
0.67 

 
มาก 

 
0.67 

 
มาก 

 
ใหปรับ
ขอความ 
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ตารางที่ 21 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานนักศึกษา (ตอ) 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

       เปาหมาย 
(1)  บัณฑิตมีงานทําหรือศึกษาตอ และผูใชบัณฑิต  
มีความพึงพอใจ    

 
0.78 

 
มาก 

 
0.56 

 
มาก 

 
ใหปรับ
ขอความ 

(2)  นักศึกษาที่ผานระบบการรับเขามีคุณสมบัติ
และคุณภาพสูงขึ้น 

0.78 มาก 0.56 มาก  

(3)  มีอาคารศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษาที่มี
ความสะดวกสบายภายในสถาบัน 

0.67 มาก 0.78 มาก ใหปรับ
ขอความ 

(4)  มีระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 0.89 มาก 0.78 มาก  
(5)  มีกิจกรรม โครงการ และงบประมาณดาน     
การพัฒนานักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นและตอเนื่อง 

1.00 มาก 0.78 มาก  

(6)  นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคมากขึ้น 

0.89 มาก 0.78 มาก  

(7)  นักศึกษามีความเปนเลิศในทักษะทางวิชาการ
ในดานตาง ๆสูงขึ้น 

0.89 มาก 0.44 นอย เปนไป
ไมได 

              แนวการดําเนินงาน 
(1)  สงเสริมการไดงานทํา การศึกษาตอ และ       
การเสริมสรางความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

 
1.00 

 
มาก 

 
0.78 

 
มาก 

 

(2)  จัดโครงการพัฒนาระบบการรับเขา
นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.00 มาก 0.67 มาก  

(3)  จัดใหมีศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษาที่มีทั้ง
ธนาคาร ไปรษณีย รานคา รานมินิมารท  
รานอาหาร รานขายยา สหกรณ ยิมเนเซียม 
คลินิกและรานเสริมสวย ฯลฯ 

0.78 มาก 0.67 มาก  

(4)  จัดทุน สวัสดิการ การแนะแนวและระบบดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา   

1.00 มาก 0.89 มาก  
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ตารางที่ 21 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานนักศึกษา (ตอ) 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

(5)  เพิ่มโครงการพัฒนานักศึกษาใหมากขึ้นและ
ตอเนื่อง 

0.78 มาก 0.56 มาก ใหปรับ
ขอความ 

(6)  จัดโครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา 

1.00 มาก 0.78 มาก  

(7)  สนับสนุนสงเสริมนักศึกษาสูความเปนเลิศ 
ในการเขารวมแขงขันทักษะในระดับตาง ๆ 

1.00 มาก 0.67 มาก  

(8)  จัดเวทีกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและ
การรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาใหมากขึ้น 

1.00 มาก 0.89 มาก  

 
 จากตารางที่ 21  พบวา  วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวดําเนินการของขอเสนอเชิงนโยบาย ในดาน
นักศึกษา มีคา IOC ของความเหมาะสมอยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกรายการ  สวนคา IOC ของความเปนไปได  
รายการที่มีคาต่ํากวา  0.50 คือ  เปาหมายที่ (7)  นักศึกษามีความเปนเลิศในทักษะทางวิชาการในดานตาง ๆสูงขึ้น
(IOC = 0.44)   รายการอื่นๆนอกจากนี้มีคา IOC อยูระหวาง 0.56-1.00 ทุกรายการ 
 
ตารางที่  22 คา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ 
 พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานคณาจารย 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

ดานคณาจารย 
วัตถุประสงค 4 : เพื่อพัฒนาคณาจารยใหมี

สัดสวนที่เหมาะสม  มีคุณวุฒิ คุณธรรม และ
คุณภาพทางวิชาการ 

 
0.89 

 
มาก 

 
0.67 

 
มาก 

 

 เปาหมาย 
(1)  มีอาจารยที่มีศักยภาพทางวิชาการประจําทุก
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.33 

 
นอย 

 ตองใชเวลา 
ปนไปไมได 
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ตารางที่ 22 คา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ 
 พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานคณาจารย (ตอ) 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

เปาหมาย 
(2)  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิผล 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.67 

 
มาก 

ใหปรับ
ออก 

(3)  อาจารยที่จัดเขาสอนเปนผูมีความรู
ความสามารถ  ตรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ 

1.00 มาก 0.44 นอย เปนไป
ไมได 

(4)  มีระบบการประเมินการสอนของอาจารยที่มี
ประสิทธิผล  

0.89 มาก 0.67 มาก  

(5)  อาจารยมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 1.00 มาก 0.78 มาก  

         แนวการดําเนินงาน 
(1)  จัดสรรอัตรา เพิ่มคุณวุฒิ คุณสมบัติและ
ประสบการณของอาจารย   

 
0.67 

 
มาก 

 
0.33 

 
นอย 

 
เปนไป
ไมได 

(2)  พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหทําหนาที่ได
อยางแทจริง 

0.89 มาก 0.78 มาก  

(3)  จัดปจจัยสนับสนุนการกําหนดตําแหนง ผลงาน
ทางวิชาการ และรางวัลเกียรติยศช่ือเสียง 

1.00 มาก 1.00 มาก ใหปรับ
ขอความ 

(4)  จัดอาจารยสอนใหตรงความชํานาญหรือ
เช่ียวชาญ และสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

0.89 มาก 0.67 มาก  

(5)  พัฒนาระบบระเบียบการสรรหาอาจารยใหได  
ผูที่มีความรูความสามารถสูง 

1.00 มาก 0.78 มาก  

(6)  จัดโครงการนิเทศและประเมินการสอนของ
อาจารยอยางตอเนื่องและสะทอนผลสูการพัฒนา 

0.89 มาก 0.67 มาก  

(7)  เพิ่มการจัดโครงการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพอาจารย 

1.00 มาก 1.00 มาก  

 
 จากตารางที่ 22  พบวา  วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวดําเนินการของขอเสนอเชิงนโยบาย ในดาน
คณาจารย  มีคา IOC ของความเหมาะสมอยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกรายการ  สวนคา IOC ของความเปนไปได  
รายการที่มีคาต่ํากวา  0.50 คือ  เปาหมายที่ (1)  มีอาจารยที่มีศักยภาพทางวิชาการประจําทุกหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐาน(IOC = 0.33)  และเปาหมาย  (3)  อาจารยที่จัดเขาสอนเปนผูมีความรูความสามารถ  ตรงคุณวุฒิ และ
ความเชี่ยวชาญ(IOC = 0.44)  และแนวดําเนินงานที่  (1)  จัดสรรอัตรา เพิ่มคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ 
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ของอาจารย(IOC = 0.33)   รายการอื่นๆนอกจากนี้มีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกรายการ 
 
ตารางที่ 23 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานการบริหารจัดการ 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

ดานการบริหารจัดการ 
             วัตถุประสงค 5 : เพื่อปรับปรุงปจจัยและ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหสนับสนุน
สงเสริมตอคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 

 
0.78 

 
มาก 

 
0.78 

 
มาก 

 

      เปาหมาย 
(1)  มีระบบโปรแกรมสําเร็จรูปหรือ MIS ใน

การบริหารจัดการและใหบริการวิชาการ  

 
0.89 

 
มาก 

 
0.78 

 
มาก 

 
ใหปรับ
ขอความ 

(2)  มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเอื้อ
ตอการพัฒนาวิชาการ 

1.00 มาก 0.78 มาก  

 (3)  ผูบริหารวิชาการในทุกระดับเปนผูมีความรู
ความสามารถเปนที่ยอมรับ 

1.00 มาก 0.67 มาก  

(4)  การจัดการทางการเงินและงบประมาณที่สงเสริม
การพัฒนาวิชาการมากขึ้น 

0.89 มาก 0.89 มาก  

(5)  สถาบันผานการประเมินตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. 
ในระดับสูง 

1.00 มาก 0.67 มาก  

(6)  คณาจารยและผูบริหารทุกระดับมีภาวะผูนําทาง
วิชาการ 

1.00 มาก 0.67 มาก  

                แนวการดําเนินงาน 
(1)  จัดใหมีระบบโปรแกรมการลงทะเบียนทาง
เครือขายคอมพิวเตอร  

 
1.00 

 
มาก 

 
0.89 

 
มาก 

 

(2)  ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

0.89 มาก 0.56 มาก ใหปรับ
ขอความ 

(3)  ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติที่  
เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหาผูบริหารวิชาการ    
ในทุกระดับ 

0.89 มาก 0.67 มาก  

(4)  ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการที่ซ้ําซอน  0.89 มาก 0.89 มาก  
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 จากตารางที่ 23  พบวา  วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวดําเนินการของขอเสนอเชิงนโยบาย ในดาน    
การบริหารจัดการ  มีคา IOC ของความเหมาะสม อยูระหวาง 0.78-1.00 ทุกรายการ  และคา IOC ของความเปนไป
ได  อยูระหวาง 0.56-1.00 ทุกรายการ 
 
ตารางที่ 24 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานแหลงเรียนรู 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

ดานแหลงเรียนรู 
             วัตถุประสงค 6 : เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู
ใหเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษาและพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิต 

 
1.00 

 
มาก 

 
1.00 

 
มาก 

 

             เปาหมาย 
(1)   มีหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา 
หรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาคนควาและคอมพิวเตอรที่สะดวก
และทันสมัย 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.89 

 
มาก 

 

(2)  มีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการ
เฉพาะดานภายในสถาบันที่เปนหองเรียน
แหงเทคโนโลยี 

1.00 มาก 0.89 มาก  

(3)  มีแหลงขอมูลสารสนเทศและบริการที่
หลากหลาย และขยายการใหบริการมากขึ้น 

1.00 มาก 0.78 มาก  

(4)  มีหองสมุดประจําสาขาหรือคณะวิชา 1.00 มาก 0.89 มาก ใหปรับ
ขอความ 

             แนวการดําเนินงาน 
(1)   พัฒนาหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา 
หรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คนควา     

 
1.00 

 
มาก 

 
0.89 

 
มาก 

 

(2)  จัดใหมีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการ
เฉพาะดานภายในสถาบันกอนออกฝกปฏิบัตินอก
สถาบัน 

1.00 มาก 0.67 มาก  
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ตารางที่ 24 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานแหลงเรียนรู (ตอ) 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

(3)  จัดแหลงขอมูลสารสนเทศและบริการที่
หลากหลาย 

1.00 มาก 0.89 มาก  

(4)  จัดกิจกรรมในการสํารวจและสรางเครือขาย
ความรวมมือกับแหลงฝกภาคปฏิบัติและแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

1.00 มาก 1.00 มาก  

(5)  จัดขยายพื้นที่การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร
ในสถานที่ตาง ๆของสถาบัน 

1.00 มาก 1.00 มาก  

(6)  จัดสรางหองสมุดประจําสาขาใหเพิ่มมากขึ้น 1.00 มาก 0.78 มาก  
(7)  จัดขยายการเปดใหบริการหองสมุดจนถึง    
18.00 น.หรือมากกวาตามความเหมาะสม 

1.00 มาก 0.78 มาก  

(8)  จัดหองเรียนใหเปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี 1.00 มาก 0.44 นอย เปนไป
ไมได 

(9)  จัดใหมีหองปฏิบัติการเฉพาะดานสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สะดวก
และเหมาะสม 

1.00 มาก 0.89 มาก  

 
 จากตารางที่ 24  พบวา  วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวดําเนินการของขอเสนอเชิงนโยบาย ในดาน
แหลงเรียนรู  มีคา IOC ของความเหมาะสม  1.00  ทุกรายการ  สวนคา IOC ของความเปนไปได  รายการที่มี       
คาตํ่ากวา  0.50  คือ  แนวดําเนินงานที่ (8) จัดหองเรียนใหเปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี(IOC = 0.44)  รายการอื่นๆ
นอกจากนี้มีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกรายการ 
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ตารางที่ 25 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานหลักสูตร 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

ดานหลักสูตร 
วัตถุประสงค 7 : เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพได
มาตรฐานทางวิชาการ 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.89 

 
มาก 

 

        เปาหมาย 
(1)  หลักสูตรที่เปดจัดการศึกษาสอดคลอง
กับความตองการของตลาดวิชาและได
มาตรฐานตามเกณฑที่เกี่ยวของ 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.67 

 
มาก 

 

(2)  หลักสูตรที่มีวิชาชีพควบคุมได
มาตรฐานตามเกณฑวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

0.78 มาก 0.67 มาก  

(3)  ทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงพัฒนาให
ทันสมัย 

0.78 มาก 1.00 มาก  

(4)  คณาจารยทุกสาขาวิชามีความรูความสามารถใน
การบริหารหลักสูตร 

0.89 มาก 0.78 มาก  

(5)  มีคูมือและเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

0.67 มาก 0.89 มาก  

                 แนวการดําเนินงาน 
(1)  เปดสอนในหลักสูตรวิชาที่ขาดแคลนสอดคลอง
กับความตองการของตลาดวิชา 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.78 

 
มาก 

 

(2)  จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน 

0.89 มาก 0.67 มาก  

(3)  เรงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีใบประกอบ
วิชาชีพใหผานการประเมินโดยเร็ว 

0.89 มาก 0.78 มาก  

(4)  ใหมีโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยภายในทุก 5 ป 

0.89 มาก 1.00 มาก  

(5)  เพิ่มอัตราและศักยภาพอาจารยประจําของแตละ
หลักสูตร 

0.89 มาก 0.67 มาก  
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 จากตารางที่ 25  พบวา  วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวดําเนินการของขอเสนอเชิงนโยบาย ในดาน
หลักสูตร  มีคา IOC ของความเหมาะสม อยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกรายการ  และคา IOC ของความเปนไปได  อยู
ระหวาง 0.56-1.00 ทุกรายการ 
 
ตารางที่ 26 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานสื่อ นวัตกรรม 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมายเหตุ 

ดานสื่อ นวัตกรรม 
วัตถุประสงค 8 : เพื่อสงเสริมคุณภาพ

การเรียนรูดวยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัย   

 
1.00 

 
มาก 

 
0.89 

 
มาก 

 

        เปาหมาย 
(1)  มีระบบฐานขอมูลและการใหบริการการเรียน
การสอนดวยสื่อทางเครือขายคอมพิวเตอรที่
ทันสมัยและทั่วถึง 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.89 

 
มาก 

 

(2)  มีการผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน 

1.00 มาก 0.89 มาก  

(3)  มีสื่อ เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เพียงพอ 
ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
คณาจารยและนักศึกษา 

0.89 มาก 0.56 มาก  

(4)  มีระบบ   e-learning และมาตรการใน          

การนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล 

0.89 มาก 0.67 มาก  

                 แนวการดําเนินงาน 
(1)  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและการให 
บริการการเรียนการสอนดวยสื่อทางเครือขาย
คอมพิวเตอรที่ทันสมัย 

 
0.89 

 
มาก 

 
0.89 

 
มาก 

 

(2)  จัดขยายเครือขายอินเตอรไรสายบริการทุกช้ัน 
ทุกอาคารเรียนหลัก 

1.00 มาก 0.67 มาก  

(3)  จัดโครงการสงเสริมการผลิต พัฒนา และ   
การจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การเรียนการสอน 

1.00 มาก 0.67 มาก  
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ตารางที่ 26 แสดงคา IOC และแปลผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในดานสื่อ นวัตกรรม (ตอ) 
 

คา  IOC คา  IOC รายการ 
ดาน/จุดประสงค/แนวทางของนโยบาย ความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 
ความ

เปนไปได 

 

แปลผล 
 

หมาย
เหตุ 

(4)  จัดสรรงบประมาณในการเพิ่มปริมาณเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยใหเพียงพอและทันสมัย    

1.00 มาก 0.67 มาก  

(5)  จัดหาสื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
คณาจารยและนักศึกษา 

1.00 มาก 0.89 มาก  

(6)  จัดใหมีระบบ   e-learning และมาตรการใน  

การนําไปใชอยางมีประสิทธิผล 

1.00 มาก 0.89 มาก  

(7)  จัดหาตําราสาขาเฉพาะดานในระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเพียงพอ 

1.00 มาก 0.89 มาก  

(8)  ฝกอบรมการพัฒนาทักษะการใหบริการของ
บุคลากรหองสมุด 

1.00 มาก 0.89 มาก  

 
 จากตารางที่ 26  พบวา  วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวดําเนินการของขอเสนอเชิงนโยบาย ในดาน
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  มีคา IOC ของความเหมาะสม อยูระหวาง 0.89-1.00 ทุกรายการ  และ    
คา IOC ของความเปนไปได  อยูระหวาง 0.56-1.00 ทุกรายการ 
 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได  พบวา ไดขอเสนอเชิงนโยบาย จํานวน  8  
วัตถุประสงค  42  เปาหมายและ  84  แนวการดําเนินงาน   โดยผานเกณฑการประเมินความเหมาะสมทุกรายการ  
สวนผลการประเมินความเปนไปได มีเปาหมายผานเกณฑ  34 รายการ และแนวการดําเนินงานผานเกณฑ  81  
รายการ 

 
ระยะท่ี  2 
2. ผลการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนา 
 วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อประชาพิจารณ    
  การประชุมสัมมนาเพื่อประชาพิจารณขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ จากตัวแทนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ที่ไดดําเนินการเมื่อ
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2552  โดยผูรวมการประชุมสัมมนาประกอบดวย  ตัวแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน   
ตัวแทนอาจารยประจํา จํานวน 5 คน   ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 5 คน  นักเรียน จํานวน 2 คน   
นักศึกษา จํานวน 5 คน  ผูปกครองนักศึกษา จํานวน 1 คน  ศิษยเกา จํานวน 3 คน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
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จํานวน 3 คน  ตัวแทนผูหนวยงานผูใชบัณฑิต จํานวน 6 คน  ผูนําองคการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3 คน  
ผูแทนชุมชน จํานวน 2 คน   รวมทั้งสิ้นจํานวน 40 คน (ภาพที่ 16) 
 

   

  
 

ภาพที่  16 แสดงบรรยากาศการประชุมสัมมนาเพื่อประชาพิจารณขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการ 
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
 จากผลการประชุมสัมมนาเพื่อประชาพิจารณขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏชัยภูมิ  ไดมีขอเสนอแนะและปรับปรุงเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 2.1 ดานการเรียนการสอน 
  2.1.1 วัตถุประสงค 1   เห็นชอบ 
  2.1.2 เปาหมาย    เห็นชอบ 
  2.1.3 แนวการดําเนินงาน    เห็นชอบ  และใหปรับปรุงแกไขในขอ (2) คณะและสาขาวิชา
ตางๆ  จัดใหมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ  
 2.2 ดานการวิจัย   
   2.2.1 วัตถุประสงค 2   เห็นชอบ 

 2.2.2 เปาหมาย   เห็นชอบ  และใหปรับปรุงแกไขในขอ (3)  อาจารยมีผลงานวิจัย          
อยางตอเนื่องหนึ่งเรื่องตอคนตอป 
  2.2.3 แนวการดําเนินงาน    เห็นชอบ  และใหปรับปรุงแกไขในขอ (4) สนับสนุนสงเสริม
โครงการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2.3 ดานนักศึกษา 
  2.3.1 วัตถุประสงค 3    เห็นชอบ และใหปรับปรุงแกไข เปน  “เพื่อพัฒนาผูเขารับการศึกษา
ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และสามารถใชชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุข  
  2.3.2 เปาหมาย     เห็นชอบ และใหปรับปรุงแกไขในขอ (5) มีกิจกรรม ชมรม โครงการ 
และงบประมาณดานการพัฒนานักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นและตอเนื่อง 
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 2.3.3 แนวการดําเนินงาน    เห็นชอบ และใหปรับปรุงแกไขในขอ (1) สงเสริมการไดงาน
ทํา การศึกษาตอ และการเสริมสรางความพึงพอใจของสังคมผูใชบัณฑิต  (4) จัดทุน สวัสดิการ  การแนะแนว
นักเรียนเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  การแนะแนวการศึกษาและอาชีพและจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักศึกษา  (7) สนับสนุนสงเสริมนักศึกษาในทุกระดับสูความเปนเลิศ ทางวิชาการ  การวิจัยและการเขารวมแขงขัน
ทักษะในระดับตาง ๆ  (10) จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพใหกับนักศึกษา  และขอ  (11) จัดใหมีหองและบุคลากร
เฉพาะทางดานแนะแนวและการใหคําปรึกษากับนักศึกษา 
 2.4 ดานคณาจารย 
  2.4.1 วัตถุประสงค 4  เห็นชอบ  และใหปรับปรุงแกไขเปน   “เพื่อพัฒนาคณาจารยใหมี
สัดสวนที่เหมาะสม  มีคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพทางวิชาการ” 
  2.4.2 เปาหมาย    เห็นชอบ  และใหปรับปรุงแกไขในขอ (4) มีระบบการสรรหาและระบบ
ประเมินการสอน  คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย ที่มีประสิทธิผล 
  2.4.3 แนวการดําเนินงาน    เห็นชอบ และใหปรับปรุงแกไขในขอ (7) เพิ่มการจัดโครงการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพอาจารย การยกยองและเผยแพรเกียรติคุณและสรางขวัญและกําลังใจ 
 2.5 ดานการบริหารจัดการ 
           2.5.1 วัตถุประสงค 5    เห็นชอบ และใหปรับปรุงแกไขใน เปน  “เพื่อสนับสนุนปจจัยและ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหสงเสริมตอคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ” 
  2.5.2 เปาหมาย    เห็นชอบ  และใหปรับปรุงแกไขในขอ  (4) การระดมทรัพยากรและ
จัดการทาง   การเงินและงบประมาณที่สงเสริมการพัฒนาวิชาการมากขึ้น  (5) สถาบันผานการประเมินตามตัวช้ีวัด
ของ ก.พ.ร. และ สมศ. ในระดับสูง   และขอ  (7) มีกลไกในการควบคุมการดําเนินงานโครงการพิเศษนอกสถาบัน
ที่มีประสิทธิภาพ 
  2.5.3 แนวการดําเนินงาน    เห็นชอบ และใหปรับปรุงแกไขในขอ (11) ปรับปรุงพัฒนา
ระบบการจัดการควบคุม และประเมินภาระงานของอาจารยและบุคลากรที่ชัดเจน ใหสงเสริมตอการพัฒนางาน
วิชาการ  (13) พัฒนากลไกในการบริหารจัดการศึกษาโครงการพิเศษนอกสถาบันที่มีประสิทธิภาพ  และขอ(14) 
จัดกรอบตําแหนง เกลี่ยอัตรา จัดวางบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงานของแตละหนวยงาน 
 2.6 ดานแหลงเรียนรู 
     2.6.1 วัตถุประสงค 6    เห็นชอบ และใหปรับปรุงแกไข เปน  “เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูให
เอื้อตอการเรียนรูของคณาจารย นักศึกษา และชุมชนทองถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต” 
  2.6.2 เปาหมาย  เห็นชอบ และใหปรับปรุงแกไขในขอ(2) มีแหลงฝกปฏิบัติจริง 
หองปฏิบัติการเฉพาะดานภายในและภายนอกสถาบันที่เปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี  
  2.6.3 แนวการดําเนินงาน    เห็นชอบ  
 2.7 ดานหลักสูตร 
  2.7.1 วัตถุประสงค 7    เห็นชอบ และใหปรับปรุงแกไขเปน “เพื่อสงเสริมและพัฒนา     
การบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานทาง
วิชาการ” 
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 2.7.2 เปาหมาย    เห็นชอบ   
  2.7.3 แนวการดําเนินงาน    เห็นชอบ และใหเพิ่มขอ (12) ใหมีการประชาสัมพันธดาน
หลักสูตรและการรับเขาศึกษาใหมากขึ้น 
 2.8 ดานสื่อ นวัตกรรม 
  2.8.1 วัตถุประสงค  8   เห็นชอบ  
  2.8.2 เปาหมาย    เห็นชอบ  
  2.8.3 แนวการดําเนินงาน   เห็นชอบ และใหปรับปรุงแกไขในขอ (5) จัดหาสื่อให
สอดคลองกับความตองการของคณาจารยนักศึกษา และชุมชนทองถิ่น   ใหเพิ่มเติมขอ (9) จัดใหมีการใหบริการ    
การสําเนาขอมูลเอกสาร การพิมพ และบริการอื่นๆ และขอ  (10) จัดใหมีระบบในการเปนสมาชิกหองสมุดของ
ประชาชนในทองถิ่น 

 
3. ผลลัพธสุดทายของการวิจัย: ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพฒันาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภฏั 
 ชัยภูมิ 

จากการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1  การพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย ที่ประกอบดวยผลการศึกษา  
พหุกรณีสถาบันอุดมศึกษา  ผลการวิจัยสํารวจสถาบัน และผลการประชุมปฏิบัติการรางขอเสนอเชิงนโยบาย  ซึ่ง
ไดนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4   และผลการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะหขอเสนอ        
เชิงนโยบายทั้งสองระยะ   ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลมาสังเคราะหเปนขอคนพบ คือ ขอเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่งถือเปนผลลัพธสุดทายของการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ไดเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่งมี
องคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบาย  จํานวน  8  วัตถุประสงค  42  เปาหมายและ 84  แนวการดําเนินงาน  โดย
ผานเกณฑการประเมินความเหมาะสมทุกรายการ   เปาหมายผานเกณฑ การประเมินความเปนไปไดจํานวน 34 
รายการ และแนวการดําเนินงานผานเกณฑการประเมินความเปนไปได  81 รายการ  ดังนี้ 
 3.1 ดานการเรียนการสอน    
  3.1.1 วัตถุประสงค    
   เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู   และกระบวนการสอนที่มุงใหนักศึกษาเปนผูมีความรู   
ทักษะความสามารถสูงทั้งในเชิงวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรมและจิตวิญญาณเพื่อสังคม    
  3.1.2 เปาหมาย        
   3.1.2.1 นักศึกษาไดศึกษาจากแหลงเรียนรูในสภาพจริงทั้งในและนอกสถานศึกษา
ดวยตนเอง 
   3.1.1.2 อาจารยมีการใชสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสอน    
   3.1.2.3 อาจารยจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  มีทักษะ เทคนิค วิธีการ
สอน และ  การประเมินผลที่นาสนใจ  สามารถเชื่อมโยงสูการนําไปใชในสภาพที่แทจริงได    
   3.1.2.4 อาจารยประจําหลักสูตรทุกสาขาวิชาสามารถจัดโครงสรางหลักสูตร 
เนื้อหาสาระวิชาและจัดอาจารยผูสอนไดเหมาะสม  ตามความชํานาญ  และมีประสิทธิภาพ    
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  3.1.3 แนวการดําเนินงาน     
   3.1.3.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษาไดเรียนรูนอก
สถานที่   
   3.1.3.2 คณะและสาขาวิชาตางๆ  จัดใหมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง       
การเรียนการสอน ที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ    
   3.1.3.3 จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยให
สูงขึ้น    
   3.1.3.4 วางเกณฑการพิจารณาจัดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมในศาสตรหรือสาขาที่
ชํานาญ    
   3.1.3.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินผลตามสภาพที่แทจริงสําหรับ
อาจารย    
   3.1.3.6 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระ
วิชาใหกับประธานและเลขานุการทุกสาขาวิชา    
   3.1.3.7 จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีทักษะ เทคนิค วิธีการสอนที่
นาสนใจ สามารถเชื่อมโยงสูการนําไปใชในสภาพที่แทจริง    
   3.1.3.8 กําหนดแนวปฏิบั ติใหมีการประเมินผลการศึกษารายวิชาทุกระยะ       
อยางตอเนื่อง 
 3.2  ดานการวิจัย     
  3.2.1 วัตถุประสงค    
   เพื่อพัฒนาการวิจัยใหมีผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ    
  3.2.2 เปาหมาย        
   3.2.2.1 บุคลากรมีศักยภาพทางการวิจัย    
   3.2.2.2 นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถทําวิจัยได    
   3.2.2.3 อาจารยมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องหนึ่งเรื่องตอคนตอป     
   3.2.2.4 สถาบันมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและไดรับการเผยแพรหรือถูกนําไปใช
มากขึ้น    
   3.2.2.5 มีทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอ  
   3.2.2.6 มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  
  3.2.3 แนวการดําเนินงาน    
   3.2.3.1   จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางศักยภาพทางการวิจัย   
   3.2.3.2   สงเสริมการจัดกิจกรรมที่ใหนักศึกษาสามารถทําวิจัยไดจริง    
   3.2.3.3   กําหนดเกณฑภาระงานใหอาจารยไดทําวิจัยทุกคนอยางนอยหน่ึงเรื่องตอ
คนตอป     
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   3.2.3.4   สนับสนุนสงเสริมโครงการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ     
   3.2.3.5   จัดทําแผนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย    
   3.2.3.6   จัดระดมการเพิ่มทุนวิจัยจากภายในและภายนอก    
   3.2.3.7   กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัยใหสูงขึ้น     
   3.2.3.8   จัดกิจกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยที่หลากหลาย     
   3.2.3.9 จัดระบบการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย  
 3.3 ดานนักศึกษา    
  3.3.1 วัตถุประสงค   
   เพื่อพัฒนาผูเขารับการศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข    
  3.3.2  มีเปาหมาย 
   3.3.2.1 บัณฑิตมีอาชีพที่เหมาะสมหรือพ่ึงตนเองไดหรือศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น 
และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ    
   3.3.2.2 นักศึกษาที่ผานระบบการรับเขามีคุณสมบัติและคุณภาพสูงขึ้น   
   3.3.2.3 มีอาคารศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษา     
   3.3.2.4   มีระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    
   3.3.2.5   มีกิจกรรม ชมรม โครงการ และงบประมาณดานการพัฒนานักศึกษาที่เพิ่ม
มากขึ้นและตอเนื่อง    
   3.3.2.6   นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค    
มากขึ้น   
   3.3.2.7   นักศึกษามีความเปนเลิศในทักษะทางวิชาการที่สูงขึ้น  
  3.3.3 แนวการดําเนินงาน 
   3.3.3.1 สงเสริมการไดงานทําการศึกษาตอ และการเสริมสรางความพึงพอใจของ
สังคมผูใชบัณฑิต    
   3.3.3.2 จัดโครงการพัฒนาระบบการรับเขานักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
   3.3.3.3   จัดใหมีศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษาที่มีทั้งธนาคาร ไปรษณีย รานคา 
รานมินิมารท  รานอาหาร รานขายยา สหกรณ ยิมเนเซียม คลินิกและรานเสริมสวย ฯลฯ    
   3.3.3.4 จัดทุน สวัสดิการ  การแนะแนวนักเรียนเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ   การแนะแนวการศึกษาและอาชีพและจัดระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา     
   3.3.3.5   เพิ่มงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมากขึ้น   
   3.3.3.6   จัดโครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักศึกษา    
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   3.3.3.7   สนับสนุนสงเสริมนักศึกษาในทุกระดับสูความเปนเลิศ ทางวิชาการ      
การวิจัยและการเขารวมแขงขันทักษะในระดับตาง ๆ     
   3.3.3.8   จัดเวทีกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของ
นักศึกษาใหมากขึ้น    
   3.3.3.9 จัดโครงการปรับฐานความรู และคุณลักษณะที่พึงประสงคกอนเขาศึกษา 
ในปที่ 1     
   3.3.3.10  จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพใหกับนักศึกษา  
   3.3.3.11   จัดใหมีหองและบุคลากรเฉพาะทางดานแนะแนว และการใหคําปรึกษากับ
นักศึกษา 
 3.4      ดานคณาจารย    
  3.4.1 วัตถุประสงค    
   เพื่อพัฒนาคณาจารยใหมีสัดสวนที่เหมาะสม  มีคุณวุฒิ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณภาพทางวิชาการ 
  3.4.2  มีเปาหมาย    
   3.4.2.1 มีอาจารยที่มีศักยภาพทางวิชาการประจําทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน  
   3.4.2.2   มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิผล  
   3.4.2.3   อาจารยที่จัดเขาสอนเปนผูมีความรูความสามารถ   ตรงคุณวุฒิและ       
ความเชี่ยวชาญ    
   3.4.2.4   มีระบบการสรรหาและระบบประเมินการสอน  คุณธรรม จริยธรรมของ
อาจารย ที่มีประสิทธิผล   
   3.4.2.5   อาจารยมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 
  3.4.3  แนวการดําเนินงาน   
   3.4.3.1    จัดสรรอัตรา เพิ่มคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณของอาจารย    
   3.4.3.2   พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหทําหนาที่ไดอยางแทจริง    
   3.4.3.3   จัดปจจัยและงบประมาณจูงใจสนับสนุนการกําหนดตําแหนง ผลงานทาง
วิชาการ และรางวัลเกียรติยศช่ือเสียง     
   3.4.3.4   จัดอาจารยสอนใหตรงความชํานาญหรือเช่ียวชาญ และสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา     
   3.4.3.5   พัฒนาระบบระเบียบการสรรหาอาจารยใหไดผูที่มีความรูความสามารถสูง     
   3.4.3.6   จัดโครงการนิเทศและประเมินการสอนของอาจารยอยางตอเนื่องและ
สะทอนผลสูการพัฒนา     
   3.4.3.7   เพิ่มการจัดโครงการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพอาจารย การยกยอง
และเผยแพรเกียรติคุณและสรางขวัญและกําลังใจ  
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   3.4.3.8   เพิ่มงบประมาณการจัดโครงการสงเสริมการศึกษาตอ การอบรมสัมมนา
ทางวิชาการ  
 3.5      ดานการบริหารจัดการ    
  3.5.1 วัตถุประสงค    
   เพื่อสนับสนุนปจจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหสงเสริมตอคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการ     
  3.5.2 เปาหมาย   
   3.5.2.1   มีระบบโปรแกรมสําเร็จรูปหรือ MIS ในการบริหารจัดการและใหบริการ
วิชาการ    
   3.5.2.2   มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเอื้อตอการพัฒนาวิชาการ    
   3.5.2.3   ผูบริหารวิชาการในทุกระดับเปนผูมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับ     
   3.5.2.4   การระดมทรัพยากรและจัดการทางการเงินและงบประมาณที่สงเสริม    
การพัฒนาวิชาการมากขึ้น     
   3.5.2.5   สถาบันผานการประเมินตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. และ  สมศ.ในระดับสูง    
   3.5.2.6   คณาจารยและผูบริหารทุกระดับมีภาวะผูนําทางวิชาการ    
   3.5.2.7    มีกลไกในการควบคุมการดําเนินงานโครงการพิเศษนอกสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพ   
  3.5.3 แนวการดําเนินงาน   
   3.5.3.1    จัดใหมีระบบโปรแกรมการลงทะเบียนทางเครือขายคอมพิวเตอร    
   3.5.3.2   ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล    
   3.5.3.3   ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหา
ผูบริหารวิชาการในทุกระดับ    
   3.5.3.4   ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการที่ซ้ําซอนลง    
   3.5.3.5   นําระบบ MIS มาใชในการบริหารจัดการและการใหบริการวิชาการ
ปรับปรุงพัฒนา    
   3.5.3.6   ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินและงบประมาณ    
   3.5.3.7   เพิ่มการจัดสรรงบประมาณดานวิชาการใหมากยิ่งขึ้น     
   3.5.3.8   เรงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตามนโยบายของ
รัฐบาล     
   3.5.3.9   จัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของคณาจารยและ
ผูบริหารทุกระดับ     
   3.5.3.10   ฝกอบรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการวิชาการให
รวดเร็วทันสมัย     
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   3.5.3.11   ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ ควบคุม และประเมินภาระงานของ
อาจารยและบุคลากรที่ชัดเจน ใหสงเสริมตอการพัฒนางานวิชาการ     
   3.5.3.12   ดําเนินการประเมินโครงการดานการพัฒนาผูบริหารวิชาการระดับตางๆ     
   3.5.3.13  พัฒนากลไกในการบริหารจัดการศึกษาโครงการพิเศษนอกสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพ     
   3.5.3.14   จัดกรอบตําแหนง เกลี่ยอัตรา จัดวางบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงาน
ของแตละหนวยงาน 
 3.6 ดานแหลงเรียนรู     
  3.6.1 วัตถุประสงค   
   เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูของคณาจารย นักศึกษา และชุมชน
ทองถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต    
  3.6.2 เปาหมาย   
   3.6.2.1 มีหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาคนควาและคอมพิวเตอรที่สะดวกและทันสมัย    
   3.6.2.2   มีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะดานภายในและภายนอก
สถาบันที่เปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี     
   3.6.2.3   มีแหลงขอมูลสารสนเทศและบริการที่หลากหลาย และขยายการใหบริการ
มากขึ้น    
   3.6.2.4   มีหองสมุดประจําสาขาวิชาหรือคณะ    
  3.6.3 แนวการดําเนินงาน   
   3.6.3.1    พัฒนาหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา     
   3.6.3.2   จัดใหมีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะดานภายในสถาบันกอน
ออกฝกปฏิบัตินอกสถาบัน    
   3.6.3.3   จัดแหลงขอมูลสารสนเทศและบริการที่หลากหลาย    
   3.6.3.4   จัดกิจกรรมในการสํารวจและสรางเครือขายความรวมมือกับแหลงฝก
ภาคปฏิบัติและแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
   3.6.3.5   จัดขยายพื้นที่การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรในสถานที่ตาง ๆของ
สถาบัน    
   3.6.3.6   จัดสรางหองสมุดประจําสาขาใหเพิ่มมากขึ้น    
   3.6.3.7   จัดขยายการเปดใหบริการหองสมุดจนถึง 18.00 น.หรือมากกวาตาม   
ความเหมาะสม    
   3.6.3.8   จัดหองเรียนใหเปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี     
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   3.6.3.9   จัดใหมีหองปฏิบัติการเฉพาะดานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่สะดวกและเหมาะสม    
   3.6.3.10   จัดใหมีระบบการประสานงานกับศูนยการเรียนรูใหมากขึ้น    
   3.6.3.11   จัดตั้งศูนยบริการความรูตางๆแกทรัพยากรบุคคลทุกระดับในทองถิ่น     
   3.6.3.12   จัดแหลงเรียนรูเปนศูนยการศึกษาดานวัฒนธรรมทองถิ่น  และโครงการ                
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในทองถิ่นชัยภูมิ หรือภาคอีสาน 
 3.7 ดานหลักสูตร     
  3.7.1 วัตถุประสงค  
   เพื่อสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานทางวิชาการ    
  3.7.2 เปาหมาย    
   3.7.2.1   หลักสูตรที่เปดจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของตลาดวิชาและ
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่เกี่ยวของ    
   3.7.2.2   หลักสูตรที่มีวิชาชีพควบคุมไดมาตรฐานตามเกณฑวิชาชีพที่เกี่ยวของ    
   3.7.2.3   ทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัย     
   3.7.2.4   คณาจารยทุกสาขาวิชามีความรูความสามารถในการบริหารหลักสูตร    
   3.7.2.5   มีคูมือและเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอ    
  3.7.3 แนวการดําเนินงาน   
   3.7.3.1   เปดสอนในหลักสูตรวิชาที่ขาดแคลนสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดวิชา    
   3.7.3.2   จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน    
   3.7.3.3   เร งปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรที่มี ใบประกอบวิชา ชีพใหผ าน             
การประเมินโดยเร็ว    
   3.7.3.4   ใหมีโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยภายในทุก  5  ป    
   3.7.3.5   เพิ่มอัตราและศักยภาพอาจารยประจําของแตละหลักสูตร    
   3.7.3.6   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคณาจารยมีความรูความสามารถใน      
การบริหารจัดการหลักสูตร    
   3.7.3.7  จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเอกสารหลักสูตร คูมือการใชและ
เอกสารประกอบ    
   3.7.3.8   จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาวิเคราะหปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
   3.7.3.9   จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมในการนําหลักสูตรไปใชในการจัด     
การเรียนการสอน    
   3.7.3.10   สงเสริมและสนับสนุนใหมีเอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชา    
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   3.7.3.11   กําหนดแผนและมาตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
   3.7.3.12  ใหมีการประชาสัมพันธดานหลักสูตรและการรับเขาศึกษาใหมากขึ้น 
 3.8 ดานสื่อ นวัตกรรม     
  3.8.1 วัตถุประสงค    
   เพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียนรูดวยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ทันสมัย    
  3.8.2 เปาหมาย    
   3.8.2.1   มีระบบฐานขอมูล   และการใหบริการการเรียนการสอนดวยสื่อทาง 
เครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและทั่วถึง    
   3.8.2.2 มีการผลิต  พัฒนา  และการจัดหาสื่ อน วัตกรรมและ เทคโนโลยี                
การเรียนการสอน    
   3.8.2.3 มีสื่อ เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เพียงพอ ทันสมัยและสอดคลองกับ   
ความตองการของคณาจารยและนักศึกษา    
   3.8.2.4 มีระบบ   e-learning และมาตรการในการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล    
  3.8.3 แนวการดําเนินงาน  
   3.8.3.1    โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล และการใหบริการการเรียนการสอน  
ดวยสื่อทางเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย    
   3.8.3.2   จัดขยายเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายบริการทุกช้ัน ทุกอาคารเรียนหลัก    
   3.8.3.3   จัดโครงการสงเสริมการผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี   การเรียนการสอน    
   3.8.3.4   จัดสรรงบประมาณในการเพิ่มปริมาณเอกสาร ตํารา และงานวิจัยให
เพียงพอและทันสมัย     
   3.8.3.5   จัดหาสื่อใหสอดคลองกับความตองการของคณาจารยนักศึกษา และชุมชน
ทองถิ่น     
   3.8.3.6   จัดใหมีระบบ  e-learning และมาตรการในการนําไปใชอยางมีประสิทธิผล   
   3.8.3.7   จัดหาตําราสาขาเฉพาะดานในระดับบัณฑิตศึกษาใหเพียงพอ    
   3.8.3.8   ฝกอบรมการพัฒนาทักษะการใหบริการของบุคลากรหองสมุด    
   3.8.3.9  จัดใหมีการใหบริการการสําเนาขอมูลเอกสาร การพิมพ และบริการอื่นๆ     
   3.8.3.10  จัดใหมีระบบในการเปนสมาชิกหองสมุดของประชาชนในทองถิ่น 
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ภาพที่  17    แสดงภาพรวมของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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1.  ดานการเรียนการสอน 
จุดประสงคดานการเรียนการสอน 
4  เปาหมาย 
8  แนวการดําเนินงาน 

2.  ดานการวิจัย 
จุดประสงคดานการวิจัย 
6  เปาหมาย 
9  แนวการดําเนินงาน 

3.  ดานนักศึกษา 
จุดประสงคดานนักศึกษา 
7  เปาหมาย 
11  แนวการดําเนินงาน 

  5.  ดานการบริหารจัดการ 
  จุดประสงคดานการบริหารจัดการ 
   7  เปาหมาย 
   14  แนวการดําเนินงาน 
 

6.  ดานแหลงเรียนรู 
จุดประสงคดานแหลงเรียนรู 
4  เปาหมาย 
13  แนวการดําเนินงาน 
 

8.  ดานสื่อ นวัตกรรม 
จุดประสงคดานสื่อ นวัตกรรม 
5  เปาหมาย 
10  แนวการดําเนินงาน 

ขอเสนอ 

เชิงนโยบาย 
เพื่อพัฒนา
วิชาการ 
ของ

มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัชัยภูมิ 

4.  ดานคณาจารย 
จุดประสงคดานคณาจารย 
4  เปาหมาย 
8  แนวการดําเนินงาน 

นํา 
เสนอ 

7.  ดานหลักสูตร 
จุดประสงคดานหลักสูตร 
5  เปาหมาย 
12  แนวการดําเนินงาน 

สภามหาวิทยาลัย 

นโยบายพัฒนาวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัชยัภูมิ 

 

ภาพที่ 18    แสดงองคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบายและลําดับการเสนอสูนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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บทที่  6 
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

สําหรับการสรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะผลจากการวิจัยเรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับดังนี้ คือ 
วัตถุประสงคการวิจัย  วิธีดําเนินการวิจัย  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ 
 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อราง วิเคราะห ปรับปรุง และนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิในดานการเรียนการสอน  การวิจัย  นักศึกษา  คณาจารย  การบริหารจัดการ  แหลงเรียนรู  หลักสูตร และ
สื่อ นวัตกรรม ในองคประกอบที่เปนวัตถุประสงค  เปาหมาย และแนวการดําเนินงานของนโยบาย โดยอิงเกณฑ
ความเหมาะสมและความเปนไปได 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงนโยบาย(policy research)    ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลักใน
การดําเนินการวิจัย  มีขั้นตอนดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย(tentative  
proposed policy development)  และขั้นตอนการวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย(analysis of proposed policy)  โดย
มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย   ซึ่งประกอบดวย 
  ระยะที่ 1 
 2.1.1 การศึกษาพหุกรณี(multi-case study)  เปนการศึกษาวิจัยสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
ตนแบบ(best  practice)  จํานวน 5 แหง  เปนมหาวิทยาลัยในประเทศจํานวน 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล  และมหาวิทยาลัยตางประเทศ จํานวน 2 แหง คือ 
University of Maryland  และ Washington State University   
   2.1.2 การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน(institutional survey study)  ศึกษาบริบทเกี่ยวกับสภาพ
ปจจุบัน  ปญหา  และขอเสนอแนะการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จากตัวแทนผูมีสวนไดเสีย
กับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยตรง ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  อาจารยประจํา อาจารยพิเศษ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาโครงการตางๆ ในปการศึกษา 
2550  รวมทั้งสิ้น จํานวน  5,895  คน  เลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบงช้ัน(stratified random sampling) ได
กลุมตัวอยาง จํานวน  361  คน 
  ระยะที่ 2 
 2.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการผูมีสวนไดสวนเสีย(stakeholder workshop)  ดําเนินการจัด 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการผูมีสวนไดสวนเสีย(stakeholder workshop)  เพื่อจัดทํารางขอเสนอ  โดยนําผลจาก               
การศึกษาวิจัยพหุกรณีสถาบันอุดมศึกษาที่เปนตนแบบขางตน และจากการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน  มาใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานเพื่อจัดทําเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  เปน        
การระดมแนวคิดของตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาวิชาการของสถาบัน  ประกอบดวย  ตัวแทน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตัวแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย  ตัวแทนอาจารยประจํา ตัวแทนอาจารยพิเศษ  ตัวแทน
บุคลากรสายสนับสนุน  ตัวแทนผูปกครองนักศึกษา  ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตัวแทนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  การเลือกกลุมเปาหมายในครั้งนี้ เลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling)  โดยไมกําหนดสัดสวน รวมไดกลุมเปาหมาย  จํานวน  15  คน 
 2.2 ขั้นตอนที่  2 การวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย  ไดดําเนินการ  2  ระยะ ดังนี้  
  2.2.1 ระยะที่ 1 การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ และการสนทนากลุมเปาหมาย 
   2.2.1.1 การสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ  จํานวน  9  คน  จากผูมีประสบการณใน
ดานการอุดมศึกษา  หรือดานการบริหารการศึกษา หรือเปนผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหนงอธิการบดี  
หรือรองอธิการบดีฝายวิชาการ ที่มีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่มีประสบการณการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมตํ่ากวา  5  ป   
   2.2.1.2 การสนทนากลุมเปาหมาย(focus group discussion)  ผูบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิที่เปนผูเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการพัฒนาวิชาการของสถาบัน ประกอบดวย อธิการบดี              
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล  ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ  ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา และ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  รวมกลุมเปาหมาย จํานวน 11 คน   
   2.2.1.3 การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดโดยผูทรงคุณวุฒิ 
  ผลจากการดําเนินงานวิจัยในระยะที่ 1 นี้  จะนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อปรับปรุงเปน
ขอเสนอเชิงนโยบายที่อิงเกณฑความเหมาะสมและความเปนได 

 2.2.2 ระยะที่  2 การประชุมสัมมนาเพื่อประชาพิจารณ 
   ดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียกับ           
การพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ(stakeholder seminar) จํานวน 40  คน  ผลจากการสัมมนาจะ
นําไปใชเพื่อปรับปรุงพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
  

3. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยตามขั้นตอนดังกลาวขางตน  สามารถสรุปผลการวิจัยได  ผลลัพธสุดทายของการวิจัยที่ได  

เปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่งมีองคประกอบของขอเสนอ  
เชิงนโยบาย  จํานวน  8  วัตถุประสงค  42  เปาหมายและ 84  แนวการดําเนินงาน    ดังนี้ 
 3.1 ดานการเรียนการสอน    
  3.1.1 วัตถุประสงค    
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   เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู  และกระบวนการสอนที่มุงใหนักศึกษาเปนผูมีความรู   
ทักษะ ความสามารถสูงทั้งในเชิงวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรมและจิตวิญญาณเพื่อสังคม    
  3.1.2 เปาหมาย (1) นักศึกษาไดศึกษาจากแหลงเรียนรูในสภาพจริงทั้งในและนอก
สถานศึกษาดวยตนเอง  (2) อาจารยมีการใชสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสอน  (3) อาจารยจัดการเรียนการสอน  
ไดอยางมีคุณภาพ  มีทักษะ เทคนิค วิธีการสอน และการประเมินผลที่นาสนใจ  สามารถเชื่อมโยงสูการนําไปใช
ในสภาพที่แทจริงได  (4) อาจารยประจําหลักสูตรทุกสาขาวิชาสามารถจัดโครงสรางหลักสูตรเนื้อหาสาระวิชา 
และจัดอาจารยผูสอนไดเหมาะสม  ตามความชํานาญ และมีประสิทธิภาพ    
  3.1.3  แนวการดําเนินงาน (1) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษา
ไดเรียนรูจากสภาพ/สถานที่จริง  (2) คณะและสาขาวิชาตางๆ จัดใหมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ  (3) จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารยให
สูงขึ้น (4) วางเกณฑการพิจารณาจัดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมในศาสตรหรือสาขาที่ชํานาญ  (5) จัดอบรม      
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินผลตามสภาพที่แทจริงสําหรับอาจารย  (6) จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัด
โครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิชาใหกับประธานและเลขานุการทุกสาขาวิชา  (7) จัดโครงการอบรมพัฒนา
อาจารยผูสอนใหมีทักษะ เทคนิค วิธีการสอนที่นาสนใจ สามารถเชื่อมโยงสูการนําไปใชในสภาพที่แทจริง และ 
(8) กําหนดแนวปฏิบัติใหมีการประเมินผลการศึกษารายวิชาทุกระยะอยางตอเนื่อง 
 3.2 ดานการวิจัย     
  3.2.1 วัตถุประสงค    
   เพื่อพัฒนาการวิจัยใหมีผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ    
   3.2.2 เปาหมาย   (1) บุคลากรมีศักยภาพทางการวิจัย   (2) นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถ
ทําวิจัยได   (3) อาจารยมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องหนึ่งเรื่องตอคนตอป   (4) สถาบันมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
ไดรับการเผยแพรหรือถูกนําไปใชมากขึ้น  (5) มีทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอ และ 
(6) มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  
   3.2.3 แนวการดําเนินงาน     (1) จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางศักยภาพ
ทางการวิจัย (2) สงเสริมการจัดกิจกรรมที่ใหนักศึกษาสามารถทําวิจัยไดจริง  (3) กําหนดเกณฑภาระงานให
อาจารยไดทําวิจัยทุกคนอยางนอยหน่ึงเรื่องตอคนตอป (4) สนับสนุนสงเสริมโครงการเผยแพรและนําผลงานวิจัย
ไปใช ในระดับชาติหรือนานาชาติ (5) จัดทําแผนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย  (6) จัดระดมการเพิ่ม
ทุนวิจัยจากภายในและภายนอก (7) กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัยใหสูงขึ้น   (8) จัด
กิจกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยที่หลากหลาย และ  (9) จัดระบบการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย  
 3.3 ดานนักศึกษา    
  3.3.1 วัตถุประสงค   
   เพื่อพัฒนาผูเขารับการศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข    
  3.3.2  เปาหมาย (1) บัณฑิตมีอาชีพที่เหมาะสมหรือพ่ึงตนเองไดหรือศึกษาตอระดับที่
สูงขึ้น และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ   (2) นักศึกษาที่ผานระบบการรับเขามีคุณสมบัติและคุณภาพสูงขึ้น  (3) มี
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อาคารศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษา  (4) ระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  (5) มีกิจกรรม ชมรม 
โครงการ และงบประมาณดานการพัฒนานักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นและตอเนื่อง (6) นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคมากขึ้น และ  (7) นักศึกษามีความเปนเลิศในทักษะทางวิชาการที่สูงขึ้น  
   3.3.3 แนวการดําเนินงาน (1)  สงเสริมการไดงานทํา การศึกษาตอ และการเสริมสราง
ความพึงพอใจของสังคมผูใชบัณฑิต  (2) จัดโครงการพัฒนาระบบการรับเขานักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
(3) จัดใหมีศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษาที่มีทั้งธนาคาร ไปรษณีย รานคา รานมินิมารท  รานอาหาร รานขายยา 
สหกรณ ยิมเนเซียม คลินิกและรานเสริมสวย ฯลฯ  (4) จัดทุน สวัสดิการ  การแนะแนวนักเรียนเขาศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  การแนะแนวการศึกษาและอาชีพและจัดระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา  (5) เพิ่ม
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมากขึ้น  (6) จัดโครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา   (7) สนับสนุนสงเสริมนักศึกษาในทุกระดับสูความเปนเลิศทางวิชาการ  
การวิจัยและการเขารวมแขงขันทักษะในระดับตางๆ  (8) จัดเวทีกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและการรับฟง
ความคิดเห็นของนักศึกษาใหมากขึ้น  (9) จัดโครงการปรับฐานความรู และคุณลักษณะที่พึงประสงคกอนเขาศึกษา
ในปที่ 1   (10) จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพใหกับนักศึกษา และ  (11) จัดใหมีหองและบุคลากรเฉพาะทางดาน
แนะแนว และการใหคําปรึกษากับนักศึกษา 
 3.4 ดานคณาจารย    
  3.4.1 วัตถุประสงค    
   เพื่อพัฒนาคณาจารยใหมีสัดสวนที่เหมาะสม  มีคุณวุฒิ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณภาพทางวิชาการ    
  3.4.2  เปาหมาย     (1) มีอาจารยที่มีศักยภาพทางวิชาการประจําทุกหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐาน  (2) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิผล  (3) อาจารยที่จัดเขาสอนเปนผูมีความรูความสามารถตรง
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ  (4) มีระบบการสรรหาและระบบประเมินการสอน  คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย ที่
มีประสิทธิผล และ  (5) อาจารยมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่   
  3.4.3  แนวการดําเนินงาน (1) จัดสรรอัตรา เพิ่มคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณของ
อาจารย   (2) พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหทําหนาที่ไดอยางแทจริง   (3) จัดปจจัยและงบประมาณจูงใจ
สนับสนุนการกําหนดตําแหนง ผลงานทางวิชาการ และรางวัลเกียรติยศช่ือเสียง  (4) จัดอาจารยสอนใหตรง   
ความชํานาญหรือเช่ียวชาญ และสาขาที่สําเร็จการศึกษา   (5) พัฒนาระบบระเบียบการสรรหาอาจารยใหไดผูที่มี
ความรูความสามารถสูง   (6) จัดโครงการนิเทศและประเมินการสอนของอาจารยอยางตอเนื่องและสะทอนผลสู
การพัฒนา   (7) เพิ่มการจัดโครงการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพอาจารย การยกยองและเผยแพรเกียรติคุณ
และสรางขวัญและกําลังใจ และ (8) เพ่ิมงบประมาณการจัดโครงการสงเสริมการศึกษาตอการอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ  
 3.5 ดานการบริหารจัดการ    
  3.5.1 วัตถุประสงค    
   เพื่อสนับสนุนปจจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหสงเสริมตอคุณภาพ 
และมาตรฐานทางวิชาการ     
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  3.5.2 เปาหมาย (1) มีระบบโปรแกรมสําเร็จรูปหรือ MIS ในการบริหารจัดการและ
ใหบริการวิชาการ   (2)  มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเอื้อตอการพัฒนาวิชาการ (3) ผูบริหาร วิชาการใน  
ทุกระดับเปนผูมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับ  (4) การระดมทรัพยากรและจัดการทางการเงินและ
งบประมาณที่สงเสริมการพัฒนาวิชาการมากขึ้น  (5) สถาบันผานการประเมินตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. และ สมศ.
ในระดับสูง  (6) คณาจารยและผูบริหารทุกระดับมีภาวะผูนําทางวิชาการและ  (7) มีกลไกในการควบคุม            
การดําเนินงานโครงการพิเศษนอกสถาบันที่มีประสิทธิภาพ   
    3.5.3 แนวการดําเนินงาน  (1) จัดใหมีระบบโปรแกรมการลงทะเบียนทางเครือขาย
คอมพิวเตอร (2) ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (3) ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหาผูบริหารวิชาการในทุกระดับ  (4) ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วิชาการที่ซ้ําซอนลง (5) นําระบบ MIS มาใชในการบริหารจัดการและการใหบริการวิชาการปรับปรุงพัฒนา     
(6)  ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินและงบประมาณ (7) เพิ่มการจัดสรรงบประมาณดานวิชาการให
มากยิ่งขึ้น  (8) เรงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล  (9) จัดกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของคณาจารยและผูบริหารทุกระดับ  (10) ฝกอบรมพัฒนาทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการวิชาการใหรวดเร็วทันสมัย   (11) ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ ควบคุม 
และประเมินภาระงานของอาจารยและบุคลากรที่ชัดเจน ใหสงเสริมตอการพัฒนางานวิชาการ  (12) ดําเนินการ
ประเมินโครงการดานการพัฒนาผูบริหารวิชาการระดับตางๆ  (13) พัฒนากลไกในการบริหารจัดการศึกษา
โครงการพิเศษนอกสถาบันที่มีประสิทธิภาพ และ (14) จัดกรอบตําแหนง เกลี่ยอัตรา จัดวางบุคลากรให
สอดคลองกับภาระงานของแตละหนวยงาน 
 3.6 ดานแหลงเรียนรู     
  3.6.1 วัตถุประสงค   
   เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูของคณาจารย นักศึกษา และชุมชน
ทองถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต    
  3.6.2 เปาหมาย (1) มีหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาและคอมพิวเตอรที่สะดวกและทันสมัย  (2) มีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการ
เฉพาะดานภายในและภายนอกสถาบันที่เปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี   (3) มีแหลงขอมูลสารสนเทศและบริการที่
หลากหลาย และขยายการใหบริการมากขึ้น และ  (4) มีหองสมุดประจําสาขาวิชาหรือคณะ    
  3.6.3 แนวการดําเนินงาน   (1) พัฒนาหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา   (2) จัดใหมีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะดานภายใน
สถาบันกอนออกฝกปฏิบัตินอกสถาบัน   (3) จัดแหลงขอมูลสารสนเทศและบริการที่หลากหลาย   (4) จัดกิจกรรม
ในการสํารวจและสรางเครือขายความรวมมือกับแหลงฝกภาคปฏิบัติและแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ   (5) จัด
ขยายพื้นที่การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรในสถานที่ตาง ๆของสถาบัน   (6) จัดสรางหองสมุดประจําสาขาให
เพิ่มมากขึ้น  (7) จัดขยายการเปดใหบริการหองสมุดจนถึง 18.00 น.หรือมากกวาตามความเหมาะสม  (8) จัด
หองเรียนใหเปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี   (9) จัดใหมีหองปฏิบัติการเฉพาะดานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่สะดวกและเหมาะสม  (10) จัดใหมีระบบการประสานงานกับศูนยการเรียนรูใหมากขึ้น  (11) จัดตั้ง   
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ศูนยบริการความรูตางๆแกทรัพยากรบุคคลทุกระดับในทองถิ่น และ  (12) จัดแหลงเรียนรูเปนศูนยการศึกษาดาน
วัฒนธรรมทองถิ่น  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทองถิ่นชัยภูมิ หรือภาคอีสาน   
 3.7      ดานหลักสูตร     
  3.7.1 วัตถุประสงค    
   เพื่อสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานทางวิชาการ    
  3.7.2 เปาหมาย  (1) หลักสูตรที่เปดจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของตลาดวิชา
และไดมาตรฐานตามเกณฑที่เกี่ยวของ  (2) หลักสูตรที่มีวิชาชีพควบคุมไดมาตรฐานตามเกณฑวิชาชีพที่เกี่ยวของ   
(3) ทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัย   (4) คณาจารยทุกสาขาวิชามีความรูความสามารถใน        
การบริหารหลักสูตร และ  (5) มีคูมือและเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอ    
  3.7.3 แนวการดําเนินงาน  (1) เปดสอนในหลักสูตรวิชาที่ขาดแคลนสอดคลองกับ         
ความตองการของตลาดวิชา (2) จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  (3) เรงปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพใหผานการประเมินโดยเร็ว  (4) ใหมีโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัย ภายในทุก 5 ป  (5) เพิ่มอัตราและศักยภาพอาจารยประจําของแตละหลักสูตร (6) โครงการอบรม          
เชิงปฏิบัติการใหคณาจารยมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตร (7) จัดงบประมาณสนับสนุน     
การพัฒนาเอกสารหลักสูตร คูมือการใชและเอกสารประกอบ  (8) จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาวิเคราะหปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร  (9) จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมในการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน   
(10)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีเอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชา  (11) กําหนดแผนและมาตรการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (12) ใหมีการประชาสัมพันธดานหลักสูตรและ      
การรับเขาศึกษาใหมากขึ้น 
 3.8 ดานสื่อ นวัตกรรม     
  3.8.1 วัตถุประสงค    
   เพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียนรูดวยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ทันสมัย    
  3.8.2 เปาหมาย (1) มีระบบฐานขอมูล และการใหบริการการเรียนการสอนดวยสื่อทาง
เครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและทั่วถึง   (2) มีการผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
การเรียนการสอน (3) มีสื่อ เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เพียงพอ ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
คณาจารยและนักศึกษา และ  (4) มีระบบ e-learning และมาตรการในการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล    
  3.8.3 แนวการดําเนินงาน    (1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล และการใหบริการ          
การเรียนการสอนดวยสื่อทางเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย (2) จัดขยายเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายบริการ   
ทุกช้ัน  ทุกอาคารเรียนหลัก   (3) จัดโครงการสงเสริมการผลิต พัฒนาและการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี       
การเรียนการสอน (4) จัดสรรงบประมาณในการเพิ่มปริมาณเอกสาร ตํารา และงานวิจัยใหเพียงพอและทันสมัย    
(5) จัดหาสื่อใหสอดคลองกับความตองการของคณาจารยนักศึกษาและชุมชนทองถิ่น (6) จัดใหมีระบบe-learning 
และมาตรการในการนําไปใชอยางมีประสิทธิผล (7) จัดหาตําราสาขาเฉพาะดานในระดับบัณฑิตศึกษาใหเพียงพอ   
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(8)  ฝกอบรมการพัฒนาทักษะการใหบริการของบุคลากรหองสมุด (9) จัดใหมีการใหบริการการสําเนาขอมูล
เอกสาร การพิมพ และบริการอื่นๆ และ  (10) จัดใหมีระบบในการเปนสมาชิกหองสมุดของประชาชนในทองถิ่น 

 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผูวิจัยอภิปรายผลขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่งเปน
ผลลัพธสุดทายของการวิจัยในครั้งนี้  ตามองคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบาย  จํานวน 8 วัตถุประสงค
(objectives)   42  เปาหมาย(goals)  และ 84  แนวการดําเนินงาน(strategies)  ดังนี้ 
 4.1 ดานการเรียนการสอน    
 41.1 ประเด็นวัตถุประสงคของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานการเรียนการสอน  นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู และ
กระบวนการสอนที่มุงใหนักศึกษาเปนผูมีความรู   ทักษะ ความสามารถสูงทั้งในเชิงวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม
และจิตวิญญาณเพื่อสังคม สอดคลองกับมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  ความวา  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ก)   รวมถึงผลการศึกษาของ นภดล พูลสวัสดิ์ (2551)  ที่ได
เสนอผลการจัดทํายุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  โดยได  
กลยุทธดานการพัฒนาคุณภาพและความเปนเลิศ ที่มีหลักการ มุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เปนผูนําทางวิชาการและวิชาชีพในชุมชนทองถิ่น  และสอดคลองกับผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คณาจารย คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูโดย สมจิต สวธนไพบูลย และคณะ
(2545)  ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ การมุงเนนใหดําเนินการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค เปนคนดี คนเกง และเรียนรูอยางมีความสุข ดวยการใชกระบวนการทางปญญาเพื่อพัฒนาตนและ
สังคม  และเมื่อพิจารณาถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ตามมาตรา 8  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 (2547) ที่สอดคลองกับจุดประสงคของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานการเรียนการสอนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กําหนดไว คือ  (1) แสวงหาความจริง
เพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล  (2) ผลิต
บัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวน
และคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  (3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึก
และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ  รวมทั้งสอดคลองกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (2550) ในมาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม     
นอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย  ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพล
ภาพ หรือผูอยูในภาวะยากลําบาก  ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษา
โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น  และมาตรา 86  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทาง
ปญญาและพลังงาน   (1) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ โดยจัดใหมี
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กฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้  จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา  
จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา  การถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสม  รวมทั้งเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนให
ประชาชนใชหลักวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต  (2) สงเสริมการประดิษฐหรือเพื่อใหเกิดความรูใหม  รักษาและ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย  รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา   (3) สงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่องและเปนระบบ  และจุดประสงคของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ในดานการเรียนการสอนนี้ยังจะชวยใหสถาบันกําหนดทิศทางใหตอบสนองตอเปาหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข)  
ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  พ.ศ.2551-2565 คือ การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่น
ไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพ
ทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะตองดําเนินนโยบายใน
การจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542)  ที่ไดแนวทางการบริหารวิชาการ     
การจัดการเรียนการสอน ไดแก  (1) แตละสถาบันตองกําหนดเปาหมายและภารกิจที่ชัดเจนตามความพรอมและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละสถาบัน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาที่มุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ตองแสวงหา
วิธีการจัดการศึกษาและยุทธศาสตรที่จะสามารถเขาถึงผูเรียนไดมากที่สุด  (2) การพัฒนาหลักสูตรตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องและพิจารณาถึงความสอดคลองกับความตองการของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม สาระของหลักสูตร  
นอกจากมุงพัฒนาบัณฑิตอยางสมดุลทั้งความรูความสามารถและความดีงาม แลว ยังตองมุงเนนการพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพช้ันสูง และการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม  (3) รูปแบบการจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอน ตองมี  ความหลากหลายตามความตองการของผูเรียน โดยไมจํากัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเอื้อตอ
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต(life-long) นอกจากจะจัดภายในสถาบันอุดมศึกษาแลว จะตองพัฒนารูปแบบ
ใหมีความยืดหยุน หลากหลายขึ้น อาทิ การจัดรวมกับสถานประกอบการในโปรแกรมพิเศษประเภทตางๆ เปนตน   
(4) การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริม ตองยึดผูเรียนเปนหลัก โดยตองเนนความสําคัญทั้งความรู 
คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู โดยคณาจารยหรือผูสอนควรทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนการเรียนรู เพื่อให
ผู เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   (5) ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน  หลักสูตร  ใหกาวทัน                    
ความเปลี่ยนแปลงและเพื่อสรางบัณฑิตที่พึงประสงค มีความใฝรู สามารถคิด วิเคราะหวิจารณ ริเริ่มสรางสรรค มี
ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับความรูความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ   (6) ใหมีการกําหนด
มาตรฐานหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร การรับรองหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาแตละประเภท ที่เปน
มาตรฐานเดียวกันสําหรับอุดมศึกษาแตละระดับ  (7) ใหความสําคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย สรางองคความรู
และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  (8) ปรับระบบการประเมิน
และวัดผลการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงคโดยพิจารณาจาก              
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ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการรวมกิจกรรมควบคูกับการทดสอบตามความเหมาะสม   (9) นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการ ทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางกวางขวางและทั่วถึงดวย 
  4.1.2 ประเด็นเปาหมายของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานการเรียนการสอน นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอมุงไปสูเปาหมายที่สําคัญ คือ นักศึกษาไดศึกษา
จากแหลงเรียนรูในสภาพจริงทั้งในและนอกสถานศึกษาดวยตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 24 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ของกระทรวงศึกษาธิการ
(2546ก)  บงวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้  (1) จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล   (2)  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ   การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใช
เพื่อปองกันและแกปญหา  (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน  
ทํา เปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอ เนื่อง   (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่มี              
การประสานความรวมมือกับบิดามารดา  ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ และยังสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข)  กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมการเรียนรูบนฐานของการทํางาน
ในภาคการผลิต และภาคสังคม(work-based/community-based education) เชน internship/ apprenticeship  ในภาค
การผลิตและภาคสังคม สหกจิศึกษา(co-operative education)  และทักษะวิศวกรรม(engineering practice school)     

 เปาหมายที่มุงใหอาจารยมีการใชสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสอน  อาจารยจัด   
การเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  มีทักษะ เทคนิค วิธีการสอน และการประเมินผลที่นาสนใจ  สามารถ
เช่ือมโยงสูการนําไปใชในสภาพที่แทจริงได  และเปาหมายที่มุงใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกสาขาวิชาสามารถ
จัดโครงสรางหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชาและจัดอาจารยผูสอนไดเหมาะสม  ตามความชํานาญ  และมีประสิทธิภาพ
นั้นสอดคลองกับไพฑูรย  สินลารัตน (2548)  ที่ไดหยิบยกทางออกบางประการของสหรัฐเองซึ่งดูแลวก็มีปญหา
คลายกับมหาวิทยาลัยไทยแมจะยังไมเปนมหาวิทยาลัยวิจัย มีขอเสนอ คือ ในสวนของการเรียนการสอน
โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี มีการปรับปรุงหลักสูตรกันอยางกวางขวางในมหาวิทยาลัยมีช่ือ  ไมวาจะเปน     
เบิรกเลย  มิชิแกน  สแตนฟอรด  ตางปรับปรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรีกันอยางกวางขวาง  โดยเนนใหการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีเช่ือมโยงกับการวิจัยและสงเสริมใหนักศึกษาไดเติบโตถึงขีดสุด(capstone) ของแตละ
คน   ทั้งยังสอดรับเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ.2565  ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข)  ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  พ.ศ.2551-2565  คือ 
ตองการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน        
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของหลัก      
ธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ           
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ  อาจารยที่มีความสามารถทางดานการเรียนการสอนจึงเปนเปาหมายหลัก
ที่จะชวยใหคุณภาพของบัณฑิตสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติได   ซึ่งแนวโนมนี้
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ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวิชัย โกศัยยะวัฒน (2542)  ที่ไดศึกษาแนวโนมและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และผลกระทบตอการศึกษาของไทยในตนทศวรรษที่ 21 (พ.ศ.2543-2553)  กรณีศึกษาเฉพาะภูมิภาคตะวันออก
ของไทย  ซึ่งพบวา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะสงผลตอการศึกษาในทุกระดับ  ซึ่งจะมีการปฏิรูป
การศึกษา  การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร  การปรับหลักสูตร แบบเรียน  การเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนสงเสริมความกาวหนา และพัฒนาวิชาชีพครูใหสูงขึ้น โดยการจัดการศึกษาทุกระดับใน
ภูมิภาคนั้น ทองถิ่นจะมีสวนรวมมากขึ้นและบรรจุเรื่องราวของทองถิ่นใหเรียนในการจัดการศึกษาทุกระดับมาก
ขึ้น การศึกษากอนวัยเรียนจะเปนที่นิยมมากขึ้นเพราะโครงสรางทางครอบครัวเปลี่ยนไป การประถมศึกษาจะ
ขยายตัวใหเปนการศึกษาภาคบังคับโดยจะขยายเปน 9-12 ป   พรอมทั้งปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา และปรับปรุง
หลักสูตรใหเหมาะสม  โรงเรียนมัธยมศึกษาจะเปนสวนหน่ึงของการศึกษาภาคบังคับ  เด็กจะมีโอกาสไดศึกษาตอ
มากขึ้น  โรงเรยีนจะขยายตัวมากขึ้น  การอาชีวศึกษาจะขยายตัวมากขึ้นในภูมิภาค  มีการฝกปฏิบัติจริงโดยรวมมือ
กับสถานประกอบการจัดสอนและอบรมครูและผูประกอบการรวมกัน   สวนการอุดมศึกษาจะมีการขยายตัวของ
สถานศึกษาออกสูภูมิภาคมากขึ้น ทั้งของรัฐและเอกชน มีคณะวิชาสาขาใหมเปดสอนเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยมี     
การปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบบริหารใหมเพื่อใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น อีกทั้งเปดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
รองรับความเปนนานาชาติ รวมมือกับตางประเทศในการเปดสอน ทําวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกันมาก
ขึ้น  โดยสรุปในทุกระดับช้ันการศึกษาจะมีการนําวิชาภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอร การฝกงานและการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมที่พึงปรารถนาควบคูไปกับการใชนวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอน และการศึกษา     
ภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นจึง
ตองกําหนดเปาหมายดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับทิศทางที่เปลี่ยนไปนี้ โดยการพัฒนาอาจารยเปน
เปาหมายสําคัญที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามขอเสนอนั้นควรมีกลยุทธในการพัฒนาตามผล
การศึกษาของ สมจิต สวธนไพบูลย และคณะ (2545) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณาจารยคณะ      
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู ที่มีหลักการสําคัญคือ การมุงเนนใหดําเนินการจัด  
การเรียนรูที่มีคุณภาพ สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนคนดี คนเกง และเรียนรูอยางมีความสุข  
ดวยการใชกระบวนการทางปญญาเพื่อพัฒนาตนและสังคม พบวา กลยุทธหลักประการหนึ่งในการพัฒนา
คณาจารย คือ การสงเสริมและเอื้ออํานวยใหคณาจารยสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องเปนระบบใหสามารถ
ใชศักยภาพแหงตนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการวิจัย ตลอดจน
สรางสรรคองคความรูใหมอยางตอเนื่องดวยชุดเรียนรูดวยตนเอง  และคณะผูวิจัยยังไดพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คณาจารยและชุดเรียนรูดวยตนเองสําหรับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูโดยใชการวิจัยเปนฐาน เรียกวา 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูและการวิจัยหรือรูปแบบ พสวว.(Teaching Professional and Research 
Competency Development หรือ TPRCD Model) เพื่อใชในการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของคณาจารยที่เนนความสอดคลองตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยจําแนกสมรรถนะ
ไว 10 ดาน ไดแก  (1) สมรรถนะทางวิชาชีพครู  (2) สมรรถนะดานการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู  (3) สมรรถนะ
ดานการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (4) สมรรถนะดานการพัฒนาทักษะ
การคิดและการจัดการ  (5) สมรรถนะดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  (6) สมรรถนะดานการเสริมพลัง    
การเรียนรู  (7) สมรรถนะดานการสื่อสารอยางสรางสรรค  (8) สมรรถนะดานเทคนิคการใชสรางแหลงการเรียนรู      
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(9) สมรรถนะดานการออกแบบหลักสูตรการสอนรายวิชา และ  (10) สมรรถนะดานการวิจัยสูการพัฒนาวิชาชีพ
ครู  และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิควรจะริเริ่มนโยบายในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเปนนานาชาติหรือ
ความเปนสากลดัง เชนผลการศึกษาของ  สมคะเน   ค้ําจุน  (2543) ที่ไดศึกษาความเปนสากลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่พบวา ดัชนีความเปนสากลของสถาบันอุดมศึกษา มีจํานวน 85 ดัชนี 
ประกอบดวย  (1) ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 35 ดัชนี  เชน การใหความรูทั้งภูมิภาคและโลก  มี        
ความหลากหลายทั้งเนื้อหาสาระที่เปนองคความรูสากล และมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกันกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ เปนตน  (2) ดานความรวมมือทางวิชาการ 26 ดัชนี  เชน มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีเครือขาย
สารสนเทศรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  (3) ดานการบริหารจัดการสถาบัน 24 ดัชนี  เชน ผูบริหารมีความรู
ความเขาใจและมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาเพื่อความเปนสากลของสถาบัน  มีนโยบายและเปาหมายของ    
ความเปนสากลของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และมีการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    
  4.1.3 ประเด็นแนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานการเรียนการสอนนั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน   
(1) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษาไดเรียนรูจริงนอกสถานที่  (2) คณะและสาขาวิชา
ตางๆ  จัดใหมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ อยางเพียงพอ  (3) จัด
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหสูงขึ้น  (4) วางเกณฑการพิจารณาจัด
อาจารยผูสอนใหเหมาะสมในศาสตรหรือสาขาที่ชํานาญ  (5) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินผลตาม
สภาพที่แทจริงสําหรับอาจารย  (6) จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิชา
ใหกับประธานและเลขานุการทุกสาขาวิชา  (7) จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีทักษะ เทคนิค วิธีการ
สอนที่นาสนใจ สามารถเชื่อมโยงสูการนําไปใชในสภาพที่แทจริงและ  (8) กําหนดแนวปฏิบัติใหมีการประเมินผล
การศึกษารายวิชาทุกระยะอยางตอเนื่อง  ซึ่งแนวการดําเนินงาน(strategies)  ของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานการเรียนการสอนที่จะเปนแนวทางไปสูเปาหมายและบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบายในดานนี้  แนวทางขางตนสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546ก)  ตามมาตรา 26  
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ใหสถานศึกษา
จัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน    ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและ
รูปแบบการศึกษา  ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายใน   การจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ  และใหนําผล
การประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย  และตามมาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546ข) ไดระบุไวในคูมือ        
การบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามขอบขายการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ที่กําหนดใหการจัดทําแผน    
การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ  ความถนัดของ
ผูเรียน  การสอนฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  การประยุกตใชความรูเพื่อปองกัน
และแกไขปญหา  การเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง  การสงเสริมใหรักการอานและใฝรู         
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อยางตอเนื่อง  การผสมผสานความรูตาง ๆ ใหสมดุลกัน  ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่        
พึงประสงค  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู และการนํา      
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขาย ผูปกครอง ชุมชนทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตาม           
ความเหมาะสม  การนิเทศ  การพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน  การพัฒนาครู อาจารย เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรูตามความเหมาะสม การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยไดจัดใหการเรียนการสอนเปนองคประกอบที่ 2  ประกอบดวย  
(1) มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (2) มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (3) มี
โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม   (3) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  (4) สัดสวนของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  (5) สัดสวนของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  (6) มีกระบวนการสงเสริม            
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย   (7) มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (8) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป  (9) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  (10) ระดับ       
ความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  (11) รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  (12) รอยละของอาจารย
ประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนน   
การผลิตบัณฑิตและวิจัย) 
 แนวทางในการดําเนินงานที่เสนอขางตนควรอยูบนฐานการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งควรนาํผลการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนดังตอไปนี้มาพิจารณาดวย
เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางที่เหมาะสมตามผลการศึกษาของ สมคะเน  ค้ําจุน (2543) ที่ไดศึกษาความเปนสากล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยในดานการเรียนการสอนใหเนนการพัฒนาคุณภาพการสอน
ภาษาตางประเทศ  เปดสอนหลักสูตรตางประเทศหลายภาษา  เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ  จัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียมและผานอินเตอรเน็ต  หลักสูตรเนนและใหความสําคัญในเรื่องการศึกษาสหวิทยาการ
(multidisciplinary)  การศึกษาขามสาขาวิชา(transdisciplinary)  การเปดรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจาก
ตางประเทศ และความหลากหลายในเนื้อหาที่เปนองคความรูสากล   นักวิชาการระดับอุดมศึกษาไดทําการพัฒนา
ตัวบงช้ีรวมของคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา  พัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศทางวิชาการสาขา
ศึกษาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  และพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากรตามลําดับ  ผลการวิจัยโดยสรุปสอดคลองกัน คือ ตัวบงช้ีรวมของคุณภาพการสอน
ในระดับอุดมศึกษา เปนการใหความสําคัญกับผูเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรูและการสอน  สนับสนุนผูเรียน     
เชิงรุก ยอมรับความสามารถและวิธีการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน สนับสนุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น  ใช
เวลาและเนื้อหาการสอนไดอยางเหมาะสม ใชทักษะในการเสริมแรงจูงใจใหผูเรียน มีการเตรียมความพรอมผูเรียน 
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และผูสอน  สงเสริมการมีปฎิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน  เนนความสําคัญเรื่องระยะเวลาและการเรียนรู  มีการเตรียม
แผนการสอน และมีความรูเนื้อหาวิชาเปนอยางดี  สําหรับตัวบงช้ีขององคประกอบกระบวนการเรียนการสอนนั้น
จะประกอบดวย  (1) มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักการสอนผูใหญ(adult learning)  (2) การมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมของนิสิต/นักศึกษา  (3) ตรวจสอบไดวามีการใชกิจกรรมที่เห็นผลงาน 
วิธีคิดและการปฏิบัติจริงในการสอนของอาจารย  (4) มีการสอบถามความสามารถในการถายทอดความรูและ
ความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาตอการจัดกระบวนการเรียนการสอน  (5) มีหลักฐานแสดงใหเห็นถึง               
การสนับสนุนหรือปฏิบัติการแกไขเพื่อใหคะแนนประเมินการสอนโดยนิสิต/นักศึกษามีระดับสูงขึ้น และตัวบงช้ี
ดานกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย  (1) มีการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชา      
(2) มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  (3) มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่   
พึงประสงค เชน ความเปน ประชาธิปไตย และมีคุณธรรมเปนตน  (4) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนา
ใหผูเรียนมีสุนทรียภาพ ดานนาฏศิลป ดนตรีและกีฬา  (5) มีการติดตามผลระหวางการศึกษา และ  (6) จัดกิจกรรม     
ซอมเสริมเพื่อพัฒนานักศึกษา (พนิดา ชัยวิทย, 2546; รุงรังษี วิบูลชัย, 2544; วรานันท เรืองประดิษฐ, 2545)    
   ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ควร
นํามาปรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาดานการเรียนการสอนที่เนนคุณภาพของบัณฑิตโดยสรางเครือขายพัฒนา
รวมกับสถานประกอบการในทองถิ่นใหเรียนรูจากประสบการณจริงตั้งแตขั้นการคัดเลือกนักศึกษาในการรับเขา
ศึกษาจนถึง การฝกประสบการณจริงสอดคลองกับผลการศึกษาของ พงษธร สิงหพันธ (2551)  ที่ไดศึกษาขอเสนอ
เชิงยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  พบวา ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูสู
ความเปนเลิศ ประกอบดวยยุทธศาสตรเชิงรุก  (1) เรงรัดจัดระบบหอพักแหงการเรียนรู และหอพักคุณธรรมให
นักศึกษาครูไดอยูประจําหอพักตลอดหลักสูตรการศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มทักษะ  ประสบการณชีวิต
และคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักศึกษาครู  (2) เรงรัดพัฒนาการประสานงานการผลิตครู การจัดทําแผน   
การผลิตครูรวมกับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งมีขอมูลความตองการครูแตละประเภทจากสถานศึกษาที่สังกัด เพื่อให
การผลิตครูเปนไปตามความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง  และยุทธศาสตรเชิงรับ โดยเรงรัดการปรับปรุง
หลักสูตรใหมที่เนนโรงเรียนเปนฐานการนําไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดจริง  เปนหลักสูตรสหวิทยาการที่เขม
และลึก เนนภาคปฏิบัติในสถานศึกษาใหมากขึ้นและสามารถพัฒนามาตรฐานเพื่อใหองคกรวิชาชีพรับรองตาม
เกณฑมาตรฐาน  ผูสําเร็จการศึกษาไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  สงเสริมจัดทําโครงการพิเศษสรางเครือขาย
กับสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาและชุมชนใหมีสวนในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะครูที่สังคมตองการ  
จากขอมูลการสังเกตและติดตามระยะยาวโดยกําหนดเงื่อนไขพิเศษ ในการสนับสนุน เชน  ทุนการศึกษา หอพัก
และอุปกรณการศึกษาหรือมีตําแหนงงานรองรับ และสงเสริมการจัดระบบคัดกรองโรงเรียนในพื้นที่ใหเปน
เครือขายที่ใชในการฝกและพัฒนานักศึกษาครูโดยแตงตั้งครูที่มีผลงานดี  เปนที่ยอมรับเปนครูตนแบบ เปนครู     
พ่ีเลี้ยง  ดูแลและสอนการปฏิบัติงานหนาที่ตางๆ  ตลอดจนเปดโอกาสใหครูในโรงเรียนเครือขายไดมีโอกาสใน
การสอน  วิจัยและปฏิบัติงานในคณะครุศาสตรดวย  ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหคณาจารยใน  คณะครุศาสตรได
มีโอกาสหมุนเวียนไปสอน  วิจัยและปฏิบัติงานในโรงเรียนดังกลาวดวย  
  ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวา แนวทางที่ใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการสอนที่มี      
การวิจัยเปนฐานนั้นจะชวยใหบัณฑิตของสถาบันมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต  โดยมีผลการศึกษา
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ของ ไชยา ภาวะบุตร (2549)  ที่ไดมีเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในดานการเรียนการสอน โดยเสนอแนวปฏิบัติใหมีการเรียนการสอนโดยเนน    
การสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน  สงเสริมใหอาจารยจัดทําเอกสารการสอน และสงเสริมใหอาจารยจัดทําเอกสาร     
คําสอน ผูเรียนจะตองเปนศูนยกลางและเรียนรูดวยตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ถนอมวรรณ      
ประเสริฐเจริญสุข (2549)  ที่ศึกษาอนาคตภาพที่เปนไปไดในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ภายในทศวรรษหนา(ป พ.ศ.2558) โดยในดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้นตองปรับฐาน    
การผลิตบัณฑิตไปสูการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ปรับโครงสรางการจัดหลักสูตร การรับเขาและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหเนนน้ําหนักไปที่ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเขมขนดานการวิจัยมากขึ้น  เพิ่มศักยภาพใน  
การแขงขันทางวิชาการในระดับสากล และสอดรับกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) (2547) ในการตรวจประเมินรอบแรกนั้น  มาตรฐานดานการเรียนรูจะมีการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง และมีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู  
และสอดคลองกับผลการศึกษาของ นภดล  พูลสวัสดิ์ (2551) ที่ไดเสนอผลการจัดทํายุทธศาสตรการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  โดยเสนอกลยุทธดานการจัดการศึกษาที่มีหลักการมุงจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานสากล  เพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ
และความตองการของสังคม  ตลอดจนชุมชนทองถิ่น  ไดเสนอมาตรการสงเสริม การผลิตบัณฑิตในหลากหลาย
ระดับและสาขาอาชีพ สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบใหไดมาตรฐาน  จัดการศึกษาโดยใช
การวิจัยเปนฐาน  เรงรัดการวิจัยเพื่อสรางองคความรู และพัฒนาความรู โดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอน  และสงเสริมความรวมมือและสรางเครือขายระหวางสถาบันการศึกษากับ
องคกรตาง ๆ  ภายในประเทศและตางประเทศ   เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน   เรงรัด    
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานในทุกระดับ  เรงรัดการสรางภาพลักษณบัณฑิตที่          
พึงประสงคในทุกระดับ  เรงรัดการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดานคุณธรรม  วิชาการ 
วิชาชีพและบุคลิกภาพ   สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาสูความเปนเลิศ  พัฒนา
สมรรถภาพพื้นฐานของนักศึกษาดานภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอรโดยใหมีการสอบวัดความรูเทียบกับ
ตางประเทศ  เชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะทางเพื่อเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งนี้ในการดําเนินการ
ดังกลาวตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของในการบริหารวิชาการดังที่ พิมพอร  สดเอี่ยม (2547) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ ในดานปจจัย
ระดับนักศึกษา ที่พบวา อายุ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรูพ้ืนฐานเดิมพฤติกรรมการเรียนและการใชเวลาใน
การเรียนมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษารายคน แตแรงจูงใจในการเรียนมี
อิทธิพลเฉพาะทางออมผานพฤติกรรมการเรียนและการใชเวลาในการเรียนไปยังคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา
รายคน และพบวา ปจจัยระดับนักศึกษาทุกตัวมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอความสามารถในการแกปญหา
ของนักศึกษารายคน   ปจจัยระดับหองเรียน พบวา  ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมีอิทธิพลเฉพาะทางตรงตอ
คาเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษารายหองเรียน  วุฒิการศึกษาและแรงจูงใจในการทํางานของอาจารยมี
อิทธิพลทางตรงตอคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยรายหองเรียน   อายุของอาจารยและบรรยากาศ
การเรียนการสอนมีอิทธิพลทางออมผานแรงจูงใจในการทํางานของอาจารยไปยังคาเฉลี่ย ความพึงพอใจใน      
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การทํางานของอาจารยรายหองเรียน  และปจจัยระดับสาขาวิชา พบวา ตําแหนงทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพล
เฉพาะทางตรงตอคาเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษารายสาขาวิชา วุฒิการศึกษาและภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพของผูบริหารมีอิทธิพลเฉพาะทางตรงตอคาเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษา รายสาขาวิชา  
ผลการศึกษานี้ยังสอดคลองกับพฤติกรรมการสอนของอาจารยในการจัดการเรียนการสอนยังสงผลตอการบริหาร
วิชาการอีกดวยตามผลการศึกษาของ นารี  อาแว (2545) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของหัวหนาภาควิชาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชน  ผลการวิจัย พบวา  ประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของหัวหนาภาควชิา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชน อยูในระดับปานกลาง ปจจัยระดับนักศึกษา
มีเจตคติตอการเรียนพยาบาลและพฤติกรรมการเรียน  มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของหัวหนา
ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชน  ปจจัยระดับอาจารย ที่พบวา พฤติกรรมการสอนของอาจารย
และคุณลักษณะอาจารยผูสอนมีอิทธิพลตอคาเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหารวิชาการของหัวหนาภาควิชา คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนรายหองเรียน และพฤติกรรมการสอนของอาจารย มีอิทธิพลตอคา
สัมประสิทธิ์การถดถอยของเจตคติตอการเรียนพยาบาลที่มีตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของหัวหนาภาควิชา 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนรายหองเรียน  ปจจัยระดับหัวหนาภาควิชา พบวา พฤติกรรม การบริหาร
ดานการเปนผูนําและดานการติดตอสื่อสารมีอิทธิพลตอคาเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหารวิชาการของหัวหนา
ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนรายภาควิชา และพฤติกรรมการบริหารดานการเปนผูนํามี    
อิทธิผลตอคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของพฤติกรรมการสอนที่มีตอคาเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหารวิชาการของ
หัวหนาภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนรายภาควิชา     
   นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาในอนาคตควรจะจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่
ตอบสนองตอความแตกตางของบุคคล  หรือการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิเศษไวรองรับประชากรในทองถิ่นดวย  
ตามแนวคิดของ Owens (2004) ที่ไดเสนอหาขอสันนิษฐานพื้นฐานของคุณลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
(characteristics of effective schools) ไดแก  (1) มีสวนตางๆที่สถานศึกษาทั่วๆไปมี คือ มีจุดมุงหมายในการสอน 
มีการวัดและประเมินผลความกาวหนาของผู เรียนในดานความรู(knowledge)  ทักษะ(skills) และทัศนคติ
(attitudes)  (2) สถานศึกษาจะจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อในการสอนและการเรียน  (3) สถานศึกษาจะตองไมมุง
เฉพาะในภาพรวมเทานั้น  ตองตอบสนองความตองการรายบุคคลและแยกความเปนเอกภาพของหลักสูตร        
การเรียนการสอนซึ่งลมเหลวในภาพรวมดวย  (4) ลักษณะที่สําคัญมากของสถานศึกษา คือ ทัศนคติและพฤติกรรม
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ที่ไมใชวัสดุสิ่งของ เชน  ขนาดของหองสมุด หรืออายุของตนไมที่บงบอก
ความเกาแกของสถานศึกษาเทานั้น และ  (5) บางทีก็สําคัญมากที่สถานศึกษาตองรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวทางวิชาการของผูเรียนดวย  และเนื่องจากในชวงสี่ปที่ผานมาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีการขยายตัวเปนอยางมาก โดยมีการเปดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาถึง
เกาหลักสูตร มีนักศึกษากวาพันคน  การขยายตัวอยางรวดเร็วในเชิงปริมาณจึงยอมสงผลตอคุณภาพในการจัด     
การเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงควรมีมาตรการหรือแนวทางเรงรัดเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐาน ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเร็ว  จากสภาพที่กลาวมานี้ไดสอดคลองกับขอเสนอจากผลการศึกษาของ    
ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข (2549)  ที่เสนอใหปรับฐานการผลิตบัณฑิตไปสูการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
ปรับโครงสรางการจัดหลักสูตร  การรับเขาและกระบวนการจัดการเรียน การสอนใหเนนน้ําหนักไปที่ระดับ
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บัณฑิตศึกษาที่มีความเขมขนดานการวิจัยมากขึ้น  เพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางวิชาการในระดับสากล  โดยควร
นําระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษามาขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน    
อยางจริงจังอยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สถานบัณฑิตศึกษาและ
วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  เนื่องจากสถานศึกษาสามารถใชมาตรฐาน
ทางการศึกษาชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนไดตามแนวคิดของ Parkay & Standford (2007)  ดังตอไปน้ี              
(1) มาตรฐานสามารถชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไดเพราะมีนิยามตัวช้ีวัดที่ชัดเจนบงบอกถึงสิ่งที่ครู
จะตองสอนและคุณลักษณะที่คาดหวังตางๆ  (2) มาตรฐานในทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ  ระดับรัฐและระดับ
ทองถิ่นเปนความจําเปนสําหรับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  (3) มาตรฐานการศึกษาระดับชาติชวย
ใหใหเกิดการประสานสัมพันธคุณคาของปจจัยทางการศึกษาตางๆ  (4) มาตรฐานและการประเมินผลจะเปน     
การประกันคุณภาพตอลูกคา โดยสะทอนขอมูลถึงผูเรียนและผูปกครอง และ  (5) มาตรฐานและการประเมินผลจะ
เปนสัญญาณสําคัญถึงผูเรียน  ผูปกครอง ครู  ลูกคาและสถานศึกษา  
 4.2 ดานการวิจัย     
  4.2.1 ประเด็นวัตถุประสงคของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานการวิจัย นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอเพื่อพัฒนาการวิจัยใหมีผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ 
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 50 ที่ใหบุคคลยอมมี
เสรีภาพในทางวิชาการ  การศึกษาอบรม  การเรียนการสอน  การวิจัยและเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ ยอม
ไดรับความคุมครอง ทั้งนี้เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏชัยภูมิ ก็มีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (2547) ในมาตรา 8(8)  ศึกษา วิจัย 
สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ          
การพัฒนาทองถิ่น และไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาไดประสานเครือขายเพื่อประโยชนในการสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ใหคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยประสานความรวมมือใน
การวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู การสรางสรรคภูมิปญญาในการแกไขปญหา และการพัฒนาทองถิ่นในมาตรา 48   
อีกดวย  อีกทั้งมีแนวโนมในการจัดการศึกษาจากตางประเทศที่มุงเนนคุณภาพงานวิจัยตามขอเสนอของไพฑูรย  
สินลารัตน (2548)  ที่ไดหยิบยกทางออกบางประการของสหรัฐเองซึ่งดูแลวก็มีปญหาคลายกับมหาวิทยาลัยไทยแม
จะยังไมเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  คือ ใหมีการประเมินคุณคา  คุณภาพของงานวิจัยเขมขนขึ้น ปรับปรุงหลักสูตรและ
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีครั้งใหญ โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี มีการปรับปรุงหลักสูตรกัน      
อยางกวางขวางในมหาวิทยาลัยมีช่ือ  โดยเนนใหการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเช่ือมโยงกับการวิจัยและ
สงเสริมใหนักศึกษาไดเติบโตถึงขีดสุด(capstone) ของแตละคน  จุดประสงคของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในดานการวิจัยยังสอดคลองกับผลวิจัยของ นภดล พูลสวัสดิ์ (2551) ที่เสนอ
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร โดยไดกลยุทธดานการวิจัย  
หลักการ พัฒนางานวิจัยทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เพื่อสรางองคความรูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียน
การสอน  การพัฒนาสถาบันและชุมชนทองถิ่น  รวมถึงผลการศึกษาของ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2549)  
ที่ไดศึกษาอนาคตภาพที่เปนไปไดในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกนภายในทศวรรษหนา       
(ป พ.ศ.2558)  โดยเสนอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนควรมีผูนํา(leader)  ซึ่งหมายถึงอธิการบดี  รองอธิการบดีฝาย
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วิจัย  คณบดีทั้งหมด ที่มีนโยบายหรือความประสงคจะปรับปรุงทิศทางใหกับงานวิจัยมากขึ้น  นอกจากนี้ผูนําควร
มีประสบการณการเปนนักวิจัยมาในระดับหนึ่ง  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจที่ชัดเจนในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  
กําหนดนโยบาย  ทิศทางและแผนงานวิจัย  และตองมีความตอเนื่องของนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของ
ผูบริหารทุกระดับ  สรางกลุมนักวิจัยเพื่อทําโครงการวิจัยรวมกันกับองคการภายนอก  สรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อการวิจัยอยางมีระบบในระดับนานาชาติ รวมทั้งการสรางระบบเครือขาย
(networking)  กับหนวยงานที่มีความชํานาญทางการวิจัย  กําหนดทิศทางและแผนงานวิจัยระยะยาวเพื่อพัฒนา
ระบบงานวิจัยที่มีเอกภาพ จัดทําแผนกลยุทธ(strategic planning) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยรุนเกา   
สรางระบบติดตามประเมินผลและขยายผลใหสามารถนําไปใชไดจริง วางมาตรการวัดคุณภาพและปริมาณของ
การใชฐานขอมูลประเภทตางๆ และในดานงบประมาณ ที่ตองกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกในการเพิ่มทุนสนับสนุน
การวิจัย  จัดสรรงบประมาณรายปสําหรับอาจารยใหมเพื่อการวิจัย ประชุมสัมมนา  ฝกอบรม  การเผยแพรงานวิจัย  
ปรับเปลี่ยนวิธีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย(funding system)  เพื่อใหรับกับสภาพธรรมชาติงานวิจัยในแตละ
สาขาวิชาและแสวงหาแหลงสนับสนุนจากการบริจาคขององคการภายนอกอื่นๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สจีวรรณ ทรรพวสุ (2540)  ที่ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการทํา
วิจัยทางดานการศึกษาของอาจารยสถาบันราชภัฏ และมีขอเสนอแนะวา  การทําผลงานวิจัยของอาจารยสถาบัน
ราชภัฏในดานการศึกษา ใหมีปริมาณและคุณภาพไดมาตรฐานนั้น  ผูบริหารจะตองมีการกําหนดนโยบายการวิจัย
ทางการดานการศึกษาโดยเฉพาะอยางชัดเจนและตอเนื่อง  ใหมีความหลากหลายครบทุกมิติ   คํานึงถึง             
ความสอดคลองกับทองถิ่นและสากลอยางกลมกลืน  สนับสนุนงบประมาณ  เอกสารตํารา วัสดุอุปกรณสนับสนุน    
การทําวิจัยใหมากขึ้น  ตลอดจนควรมีการนําผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสิ้นแลว เผยแพรและนําไปใชประโยชนตอ    
การพัฒนาตามภารกิจของสถาบันและสังคมอยางจริงจัง   
  4.2.2 ประเด็นเปาหมาย ของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานการวิจัย นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอมุงไปสูเปาหมายที่สําคัญ ไดแก (1) บุคลากรมีศักยภาพ
ทางการวิจัย  (2) นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถทําวิจัยได  (3) อาจารยมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องหนึ่งเรื่องตอคน
ตอป  (4) สถาบันมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและไดรับการเผยแพรหรือนําไปใชมากขึ้น (5) มีทุนหรืองบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอ และ (6) มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ   ซึ่ง
เปาหมายที่ไดนั้นสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข)  ที่กลาวถึงพลังงานสิ่งแวดลอมและนัยยะตออุดมศึกษา ใหสนับสนุน     
การวิจัยทางดานพลังงาน สิ่งแวดลอม  การอนุรักษทรัพยากร เชน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก 
รวมทั้งการจัดการดานอุปสงค(demand-side management) และการสรางประสิทธิภาพในการใชพลังงาน นั่นคือ 
สถาบันอุดมศึกษาตองจัดเตรียมศักยภาพของบุคลากรใหพรอม รวมถึงปจจัยแวดลอมอื่นๆดวย และการมี
เปาหมายในการพัฒนาบุคลากรวิจัยนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมจิต  สวธนไพบูลย และคณะ(2545)  ที่
ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณาจารยคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
พบวา กลยุทธหลักประการหนึ่งในการพัฒนาคณาจารย คือ การสงเสริมและเอื้ออํานวยใหคณาจารยสามารถ
พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องเปนระบบ ใหสามารถใชศักยภาพแหงตนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการวิจัย   ตลอดจนสรางสรรคองคความรูใหมอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับ
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ผลการศึกษาของ สจีวรรณ  ทรรพวสุ (2540)  ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการทําวิจัยทางดานการศึกษาของ
อาจารยสถาบันราชภัฏ ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานสภาพของหนวยงานมีผลทางบวกกับการทําวิจัย ปจจัยดาน            
การสนับสนุนของผูบริหารและปจจัยดานแรงจูงใจในการทําวิจัย มีความสัมพันธทางลบกับการทําวิจัย สวนปจจัย
ดานคุณลักษณะของอาจารยทางการวิจัย และปจจัยดานการพัฒนาตนเองของอาจารยทางการวิจัยมีความสัมพันธ
ทางลบกับการทําวิจัย  และมีขอเสนอแนะวา  การทําผลงานวิจัยของอาจารยสถาบันราชภัฏในดานการศึกษา ใหมี
ปริมาณและคุณภาพไดมาตรฐานนั้น  ผูบริหารจะตองมีการกําหนดนโยบาย  การวิจัยทางการดานการศึกษา
โดยเฉพาะอยางชัดเจนและตอเนื่อง ใหมีความหลากหลายครบทุกมิติ  คํานึงถึงความสอดคลองกับทองถิ่นและ
สากลอยางกลมกลืน  สนับสนุนงบประมาณ  เอกสารตํารา วัสดุอุปกรณสนับสนุนการทําวิจัยใหมากขึ้น ควรมี
โครงการพัฒนาอาจารยทางการวิจัยทั้งในและตางประเทศ  จัดเวลาใหอาจารยไดมีโอกาสทําวิจัยอยางเพียงพอ  
ตลอดจนควรมีการนําผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสิ้นแลวเผยแพรและนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาตามภารกิจของ
สถาบันและสังคมอยางจริงจังสอดคลองกับ ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข (2549)  ที่ไดเสนอใหมีการกําหนด
เปาหมายเริ่มตนผลผลิตงานวิจัยเฉลี่ยจํานวนเรื่องตอคนตอป  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยรุนเกา  
วางมาตรการวัดคุณภาพและปริมาณของการใชฐานขอมูลประเภทตางๆ ในดานงบประมาณตองกําหนด
ยุทธศาสตรเชิงรุกในการเพิ่มทุนสนับสนุนการวิจัย  จัดสรรงบประมาณรายปสําหรับอาจารยใหมเพื่อการวิจัย 
ประชุมสัมมนา  ฝกอบรม  การเผยแพรงานวิจัย  ปรับเปลี่ยนวิธีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย(funding system)  
เพื่อใหรับกับสภาพธรรมชาติงานวิจัยในแตละสาขาวิชาและแสวงหาแหลงสนับสนุนจากการบริจาคขององคการ
ภายนอกอื่นๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย  และอนาคตภาพที่เปนไปไดใน  การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยใน
ดานบุคลากร  จะตองเรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ เรงพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ทําหนาที่โดยตรงในสถาบันวิจัย
หรืองานดานการวิจัยใหมีความรูความสามารถและประสบการณที่ลึกซึ้ง เปนตน  สําหรับการวิจัยของนักศึกษา
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาควรพิจารณาวิทยานิพนธใหมีคุณภาพ  ตามผลการศึกษาของ ไชยา ภาวะบุตร
(2549)  ที่มีขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ในดานวิทยานิพนธ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยและ จัดประสบการณ
ที่เหมาะสมในการทําวิทยานิพนธ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสามารถจัดทําวิทยานิพนธไดถูกตองตามหลักการวิจัย    
  4.2.3 ประเด็นแนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานการวิจัยนั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้  (1) จัด
โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางศักยภาพทางการวิจัย  (2) สงเสริมการจัดกิจกรรมที่ใหนักศึกษา
สามารถทําวิจัยไดจริง  (3) กําหนดเกณฑภาระงานใหอาจารยไดทําวิจัยทุกคนอยางนอยหน่ึงเรื่องตอคนตอป       
(4) สนับสนุนสงเสริมโครงการเผยแพร และนําผลงานวิจัยไปใช ในระดับชาติหรือนานาชาติ  (5) จัดทําแผน       
การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย  (6) จัดระดมการเพิ่มทุนวิจัยจากภายในและภายนอก  (7) กําหนดเกณฑ      
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัยใหสูงขึ้น  (8) จัดกิจกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยที่
หลากหลายและ  (9) จัดระบบการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย  ซึ่งแนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานการวิจัย สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (2550)  มาตรา 86  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร 
ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน ไดแก  (1) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ดานตางๆ  โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้  จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และใหมี
สถาบันการศึกษาและพัฒนา  จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา  การถายทอดเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม  รวมทั้งเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมัยใหม  และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต  (2) สงเสริมการประดิษฐหรือเพื่อให
เกิดความรูใหม  รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย  รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา  (3) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจากธรรมชาติและ
เปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบและสอดรับกับมาตรา 30  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวจิัยเพื่อพัฒนา การเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ก)  และยังสอดคลองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542)  ที่ไดเสนอ
ผลการศึกษาใหมุงพัฒนาบัณฑิตอยางสมดุล ทั้งความรู ความสามารถและความดีงามแลว ยังตองมุงเนนการพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพช้ันสูง และการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม  และใหความสําคัญกับการ
ลงทุนเพื่อการวิจัย  สรางองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน  นอกจากนี้  แนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ในดานการวิจัยนั้นยังสอดคลองรองรับตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิตามแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข) ที่กําหนดวาใน               
การประเมินความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย มหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุมมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มี
คุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความสามารถใน  การสรางนวัตกรรมของประเทศต่ํา โครงสราง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับทายๆ ของประเทศที่ไดรับการจัดอันดับอุดมศึกษา เปนองคประกอบหนึ่งของ
ระบบวิจัยของประเทศ  การสรางความเปนเลิศทางการวิจัยของอุดมศึกษาจึงขึ้นกับการวางโครงสรางระบบวิจัยใน
ภาพรวม   ซึ่งรวมถึงนโยบายระบบวิจัย  การจัดสรรทรัพยากรวิจัย การบริหารจัดการทุนวิจัย  ตลอดจน             
การประสานพลังระหวางหนวยปฏิบัติการวิจัย ความเชื่อมโยงและการทํางานรวมกันระหวางภาคเอกชน ในฐานะ
องคกรอุดมปญญา อุดมศึกษาถูกคาดหวังวา เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศดวยความจํากัดของทรัพยากรและนักวิจัยคุณภาพสูง อุดมศึกษาตองโฟกัสโจทยวิจัยและสรางกลไก   
ความเปนเลิศ  ระบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของกลุมวิชาการในมหาวิทยาลัย ระบบ Research Assessment 
Exercise(RAE) ที่ใชในตางประเทศควรนํามาประยุกตและปรับใช เพื่อการประเมินความสามารถการวิจัยและ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัยสําหรับอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหเกิดระบบวิจัยแหงชาติ ที่ควร
ประกอบดวย  องคกรระดับชาติที่กําหนดนโยบายวิจัย องคกรจัดสรรเงินทุนวิจัย  และหนวยงานวิจัยที่
มหาวิทยาลัยเปนผูเลนสําคัญ  สรางระบบความเชื่อมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต  เพื่อใหอุดมศึกษาทํา
ภารกิจจากมุมอุปสงค(demand led)  เพิ่มขึ้น  มีกลไกการทํางานรวมกันในลักษณะพหุภาคีระหวางมหาวิทยาลัย  
กลุมมหาวิทยาลัย  ศูนยความเปนเลิศ ภาคอุตสาหกรรมในและตางประเทศ  ภาคสังคมและชุมชน  ทิศทางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นควรสนองตอบตอวิกฤตพลังงาน
และสิ่งแวดลอมดวย  จึงควรสงเสริมใหมีการทําการวิจัยทางดานพลังงาน  สิ่งแวดลอม  การอนุรักษทรัพยากร เชน  
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พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เชนเทคโนโลยีการจับและเก็บคารบอน(CCS)  การผลิตและการใช
เอธานอล  โซลาเซลลหรือเซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูงและราคาต่ําสําหรับโรงจักรไฟฟาและการใชงานตาม
อาคารบานเรือน  เซลลเช้ือเพลิงและเทคโนโลยีไฮโดรเจน  พลังงานนิวเคลียรแบบแตกตัว(fission) และแบบ
หลอมตัว(fusion)  พลังงานลม  การผลิตและใชชีวมวล(biomass) และพลังงานชีวภาพ(biofeul)  การอนุรักษน้ํา
(ต้ังแตแหลงน้ํา การจัดการและการใชน้ําในระดับมหภาค พ้ืนที่ชุมชน ครัวเรือน)  ระบบนิเวศและการอนุรักษ    
ปาไม ปาชายเลน และชีวมณฑลพื้นที่(local biosphere) ฯลฯ  การจัดการดานอุปสงค(demand-side management)   
การสรางประสิทธิภาพในการใชพลังงานในภาคที่อยูอาศัย  อุตสาหกรรมและธุรกิจ  การขนสง  พัฒนาทั้งคนที่อยู
แลวในตลาดแรงงานและผลิตกําลังคนทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอม  สงเสริมการวิจัยและการทํางานรวมกัน
ระหวางอุดมศึกษากับภาคเอกชน (การผลิตและบริการ)  ซึ่งมีความเกี่ยวของสองมิติคือ เปนภาคการผลิตและ
บริการที่ใชพลังงานสูง ตองการผูรู ผูปฏิบัติไดดานการจัดการพลังงาน  การใชพลังงานรูปแบบใหม และ
สิ่งแวดลอม  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ  การอนุรักษพลังงาน พลังงานทางเลือก  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
สงผลถึงการวิจัย การพัฒนา และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทั้งอุปกรณระบบที่ใชตรวจสอบ วัด ควบคุม และผลิต
พลังงานนั้นๆ โดยปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไดมีแนวคิดริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการพลังงาน  แตตองไดรับการสนับสนุนทั้งดานนโยบายและการบริหารจัดการปจจัยสนับสนุน
อยางจริงจังดวย   นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษายังตองเตรียมความพรอมในการเปนแหลงคนควา วิจัยและ
ใหบริการทางวิชาการในดานเทคโนโลยีที่สําคัญและทันสมัยในอนาคตดวย(some important technologies of the 
future)  ซึ่งประกอบดวย  วิศวพันธุกรรม(genetic engineering)   คลื่นเสียงผานระบบคอมพิวเตอร(voice activated 
computing) ตัวนําไฟฟาความเร็วสูง(superconductors)  สมองกล(artificial intelligence) ใยแกวความเร็วสูง(fibre-
optics)  อินเตอรเน็ต(internet)  ระบบดิจิตอล(digital electronics) วัสดุเครื่องเคลือบ(ceramics)  ระบบเครือขาย
เช่ือมโยง(global positioning systems) บัตรบันทึกขอมูลอัจฉริยะ(smart cards) วัสดุผสม(composite materials)  
การโคลนนิ่ง(cloning)  นาโนเทคโนโลยี(nanotechnology)  และเทคโนโลยีหุนยนต(robotics) (Salisbury, 1996)    
ตลอดจนการลงทุนในการสรางผลงานวิจัย  การธํารงรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรืออาจารย และนักวิจัยที่
มีศักยภาพใหเปนวัฒนธรรมองคการของมหาวิทยาลัย  ดังแนวคิดของToshitada Doi (อางถึงใน Dauphinais, 
Means & Price, 2000)  ซึ่งเปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการสรรคสรางเทคโนโลยีแหงโซนี่  ที่ใหแนวคิดที่ตองกลา
เสี่ยงจะลงทุนสําหรับนวัตกรรม(innovations)  ใหเช่ือและยึดมั่นศรัทธา ไมเฉพาะสิ่งคิดคนที่ยิ่งใหญของมนุษย ที่
เรียกวา เทคโนโลยี(technology)  และตองใหรางวัลตอบแทนสวนตัวสําหรับผูมีศักยภาพทางความคิดจินตนาการ 
และรางวัลสําหรับวิศวกรและนักประดิษฐที่สรางสรรคไดตามจินตนาการ เปาหมายคือการสรางตลาดใหม ดวย
การคนหาสิ่งที่ซอนอยู  เราจะไมเลียนแบบ  บางทีอาจจะไมมีคา ไมจําเปนและไมพึงปรารถนา  แตเราจะไม
เลียนแบบ(we do not imitate)  นี่คือ ศักดิ์ศรีและคุณคาที่ทาทายที่สุดในวัฒนธรรมของเรา(This is the proudest and 
most challenging value in our culture.) 
  นอกจากนี้แนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานการวิจัยนั้น  ถาจะพัฒนาใหมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไปสูการเปนมหาวิทยาลัย
วิจัยควรนําผลการศึกษาของถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข (2549) มาพิจารณารวมในการกําหนดแนวดําเนินงาน
ไดแก  ใหมหาวิทยาลัยควรมีผูนํา(leader) ซึ่งหมายถึงอธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิจัย คณบดีทั้งหมด ที่มีนโยบาย
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หรือความประสงคจะปรับปรุงทิศทางใหกับงานวิจัยมากขึ้น  นอกจากนี้ผูนําควรมีประสบการณการเปนนักวิจัยมา
ในระดับหนึ่ง  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจที่ชัดเจนในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  กําหนดนโยบาย  ทิศทางและแผน
งานวิจัย  และตองมีความตอเนื่องของนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของผูบริหารทุกระดับ  สรางกลุมนักวิจัย
เพื่อทําโครงการวิจัยรวมกันกับองคการภายนอก  สรางความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อ
การวิจัยอยางมีระบบในระดับนานาชาติ  รวมทั้งการสรางระบบเครือขาย(networking)  กับหนวยงานที่มี        
ความชํานาญทางการวิจัย  กําหนดทิศทางและแผนงานวิจัยระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยที่มีเอกภาพ  จัดทํา
แผนกลยุทธ(strategic planning)  และมีการจัดการที่ดี  สรางรูปแบบกลไกในการบริหารเชิงวิชาการในระดับ
ภาควิชา  จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการทําผลงานของบุคลากรในระดับปฏิบัติ  จัดโครงการรองรับ          
การดําเนินการวิจัยที่ชัดเจน  แสวงหาผูเช่ียวชาญช้ันแนวหนา(chair professor)  เพื่อชวยเรงการพัฒนาการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  จัดโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการวิจัย  สรางระบบพี่เลี้ยง(mentor) การวิจัย  และระบบดูแลพี่เลี้ยง  
ปฏิรูปวิธีการบริหารภาระงานของบุคลากรสายผูสอนใหมโดยกําหนดภารกิจดานการวิจัยใหเปนภาระงาน  พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยรุนเกา สรางระบบการจัดการเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานวิจัยสราง
ระบบติดตามประเมินผลและขยายผลใหสามารถนําไปใชไดจริง  วางมาตรการวัดคุณภาพและปริมาณของการใช
ฐานขอมูลประเภทตางๆ  ในดานงบประมาณควรกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกในการเพิ่มทุนสนับสนุนการวิจัย  
จัดสรรงบประมาณรายปสําหรับอาจารยใหมเพื่อการวิจัย ประชุมสัมมนา ฝกอบรม การเผยแพรงานวิจัย  
ปรับเปลี่ยนวิธีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย(funding system)  เพื่อใหรับกับสภาพธรรมชาติงานวิจัยในแตละ
สาขาวิชาและแสวงหาแหลงสนับสนุนจากการบริจาคขององคการภายนอกอื่นๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และควรนําผลการศึกษาของ สจีวรรณ  ทรรพวสุ (2540)  ที่ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการทําวิจัย
ทางดานการศึกษาของอาจารยสถาบันราชภัฏมาใชเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน คือ การทํา
ผลงานวิจัยของอาจารยสถาบันราชภัฏในดานการศึกษา ใหมีปริมาณและคุณภาพไดมาตรฐานนั้น  ผูบริหารจะตอง
มีการกําหนดนโยบายการวิจัยทางการดานการศึกษาโดยเฉพาะอยางชัดเจนและตอเนื่อง ใหมีความหลากหลาย
ครบทุกมิติ  คํานึงถึงความสอดคลองกับทองถิ่นและสากลอยางกลมกลืน  สนับสนุนงบประมาณ  เอกสารตํารา  
วัสดุอุปกรณสนับสนุนการทําวิจัยใหมากขึ้น  ควรมีโครงการพัฒนาอาจารยทางการวิจัยทั้งในและตางประเทศ  จัด
เวลาใหอาจารยไดมีโอกาสทําวิจัยอยางเพียงพอ  ตลอดจนควรมีการนําผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสิ้นแลว  เผยแพรและ
นําไปใชประโยชนตอการพัฒนาตามภารกิจของสถาบันและสังคมอยางจริงจัง ซึ่งมีความสอดคลองกับขอเสนอ
เชิงยุทธศาสตรของ นภดล  พูลสวัสดิ์ (2551)  ที่ไดพัฒนายุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  ไดกลยุทธดานการวิจัย  หลักการ คือ พัฒนางานวิจัยทั้งดานปริมาณและคุณภาพเพื่อ
สรางองคความรูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสถาบันและชุมชนทองถิ่น   
มาตรการ  (1) สงเสริมการวิจัยที่เปนความตองการของประเทศในลักษณะมุงเปาหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย
มีศักยภาพ โดยมุงเนนการทําวิจัยเชิงคุณภาพในพื้นที่สาขา  (2) พัฒนางานวิจัยทั้งดานปริมาณ คุณภาพหลากหลาย
สาขา เพื่อพัฒนาตอยอดองคความรู โดยการผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปนประโยชนตอการแกปญหา 
การพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาทองถิ่น  (3) สรางแรงจูงใจในการทําวิจัยรูปแบบตางๆ ตลอดจน
สงเสริมสนับสนุนการนําเสนอและเผยแพรงานวิจัย เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบบริหาร  การพัฒนาการเรียน    
การสอน  คุณภาพบัณฑิตและทองถิ่น  (4) สงเสริมการพัฒนานักวิจัยและทีมนักวิจัย โดยมีผูเช่ียวชาญแตละสาขา
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เปนหัวหนาทีมการจัดหาแหลงความรู  (5) สรางเครือขายการวิจัย เผยแพรงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดย   
การจัดทําวารสารทางการวิจัย และมีศูนยบริการใหคําปรึกษาแกนักวิจัย และไดเสนอกิจกรรมที่ควรดําเนินการ  
เชน  ทําการวิจัยตอยอดความรูในทองถิ่นเพื่อประโยชนทางวิชาการหรือการพาณิชย  สงเสริมใหอาจารยและ
นักศึกษาทําการวิจัย  และสงเสริมเยาวชนนักวิจัย  วิจัยขอมูลพ้ืนฐานในทองถิ่นและทําการศึกษาความตองการของ
ทองถิ่นในดานตาง ๆ  การจัดทําวารสารการวิจัยที่ เปนมาตรฐานเพื่อเปนเวทีวิชาการและเผยแพรงานวิจัย           
การทดลองวิจัยการปลูกยางพารา หรือการปลูกขาวในสาขาของมหาวิทยาลัย  และจัดสัมมนาการวิจัยประจําปเพื่อ
เผยแพรตอสาธารณะ เปนตน 
 4.3 ดานนักศึกษา    
  4.3.1 ประเด็นวัตถุประสงคของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานนักศึกษา นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอเพื่อพัฒนาผูเขารับการศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  ซึ่ง
สอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามมาตรา 8(2) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547  ที่ใหมีภาระหนาที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและ
ผูกพันตอทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิต ดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  ทั้งยัง
สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546ก)  ตามบทบัญญัติในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารง 
ชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และวัตถุประสงคของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานนักศึกษานี้ยังสอดรับกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข)  ใน  
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  พ.ศ.2551-2565 ในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผานมาที่กําหนดให  การพัฒนา
ประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ต้ังแตฉบับที่ 8 เปนตนมา มุงให “คนเปนศูนยกลาง            
การพัฒนา”  และพยายามสรางสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทามกลาง               
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทตางๆ ต้ังแตกระแสโลกาภิวัตน นําโดย การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและ             
การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด  ปญหาการกอการราย  
ปญหาของโรคระบาด  ความเสื่อมโทรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติอันเปน
ผลกระทบที่ตามมา 
  4.3.2  ประเด็นเปาหมาย ของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานนักศึกษา นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอมุงไปสูเปาหมายที่สําคัญ ไดแก  (1) บัณฑิตมีอาชีพที่
เหมาะสมหรือพ่ึงตนเองไดหรือศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ  (2) นักศึกษาที่ผานระบบ
การรับเขามีคุณสมบัติและคุณภาพสูงขึ้น  (3) มีอาคารศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษา  (4) ระบบดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  (5) มีกิจกรรม ชมรม โครงการ และงบประมาณดานการพัฒนานักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
และตอเนื่อง  (6) นักศึกษามีสวนรวมในกจิกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคมากขึ้นและ  (7) นักศึกษามี
ความเปนเลิศในทักษะทางวิชาการที่สูงขึ้น  ซึ่งเปาหมายของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานนักศึกษา นั้นสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) (2550) ไดกําหนดพันธกิจ 4 ดาน คือ พัฒนาคน สรางเศรษฐกิจ สรางความมั่นคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ โดยมีเปาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพคนพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน รักษา
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบธรรมาภิบาลทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ทั้งหมดนี้เปนเปาหมายระดับประเทศในชวง 5 ปขางหนา ในขณะเดียวกันก็เปนเปาหมายที่อุดมศึกษามีสวน
เกี่ยวของคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการพัฒนาคนพัฒนาความรู และบทบาทของอุดมศึกษาที่มีตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  ตลอดจนเพื่อเปนการแกปญหาดานแรงงานตามภาพสะทอนจากผลิตภาพ
ของแรงงานไทย ซึ่งยังมีประสิทธิภาพต่ําเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ  ความออนแอของการสรางองคความรู 
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนายังคงเปนจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  ประกอบกับ      
การประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรงในชวงตนทศวรรษ สงผลสะเทือนตอประชาชนอยางกวางขวาง 
ประเทศยังคงพึ่งพิงในเชิงโครงสรางการผลิตที่ตองนําเขาวัตถุดิบ พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยีในสัดสวนที่สูง 
ประชาชนยากจนยังคงมีอยูกวารอยละสิบ  จึงเปนขอเท็จจริงหากพิจารณาจากโครงสรางแรงงานไทย ซึ่งมีวัย
แรงงานในภาคเกษตรราว 13 ลานคน คิดเปนสัดสวนราวรอยละ 39 ของแรงงานทั้งหมด แตหากพิจารณาจาก
มูลคาทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรนั้นมีเพียงรอยละ 8.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ความทาทายของ
ภาครัฐและโดยเฉพาะอยางยิ่งอุดมศึกษาคือ การใชการศึกษาในการยกระดับผลิตภาพของเกษตรกรเพื่อสรางมูลคา
ภาคการเกษตรที่สูงกวาปจจุบัน นอกจากนี้ หากพิจารณาจากสถิติแรงงานในภาคการเกษตรในรอบทศวรรษที่ผาน
มา พบวามีเกษตรกรที่เลิกอาชีพในภาคเกษตรกรอยางตอเนื่อง จากแรงงานเกษตรรอยละ 42 ลดลงเปนรอยละ 39 
ในป พ.ศ. 2541 และ 2549  ตามลําดับ แตละเปอรเซ็นตของการออกจากภาคการเกษตร หมายถึงแรงงานไรฝมือ
และคนวางงานจํานวนแสน การเตรียมคนกลุมนี้ที่กําลังทยอยออกจากภาคการเกษตรจึงเปนเรื่องสําคัญใน
ระดับชาติ  อุดมศึกษาควรสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรูของเยาวชนและนักศึกษาใน
รูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม(socialization) สมรรถนะพื้นฐานที่ขามพนความรูวิชาการ(base line 
competencies)   การสะสมความรูความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝงตัว(tacit knowledge & ability)  ที่หาไมไดจาก
การเรียนการสอนในหองที่ขาดปฏิสัมพันธโดยปรับรูปแบบและเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพสังคม การบูรณาการ 
กิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเขากับหลักสูตรเปนอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อใหนักศึกษาไดฝก มีความทาทายตอ
นักศึกษาและตออาจารย มากกวาการสอนจากตําราอยางเดียว   อุดมศึกษาจัดใหมีระบบวัดผลงาน(KPI) ของ
อาจารยทางดานการดูแลนักศึกษา ทั้งทางวิชาการ กิจกรรมนอกหลักสูตร และจริยธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2550ข)  และจากผลการศึกษาถึงอนาคตภาพที่เปนไปไดในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนในทศวรรษหนา(ป พ.ศ.2558) ของ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2549)  ที่เสนอถึง     
การรับเขาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเนนน้ําหนักไปที่ระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความเขมขนดาน    
การวิจัยมากขึ้น  สรางมาตรการเชิงรุกในการคัดเลือกผูเรียน  แสวงหาชางเผือกจากนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่
เกงเขาศึกษาและพัฒนาตั้งแตระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตองมุงเนน
ลูกคาคือ นักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันตองมีคุณภาพตามแนวคิดที่ รัชตวรรณ  
กาญจปญญาคม และปรียานุช  แยมวงษ (2550)  ไดกลาวถึงรางวัลของคุณภาพแหงชาติทุกรางวัล base on core 
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themes ที่เรียกวาแกนหรือแกนแหง ความเปนเลิศทั้งหลาย ใน Baldrige ที่เรียกกันวา core value หรือ ระบบคุณคา
ของคานิยม คือ ภาวะผูนํา การมุงเนนลูกคา การวางแผนกลยุทธที่เปน alignment คืออยูในแนวเดียวกัน การเรียนรู
นวัตกรรมและ การปรับปรุงขององคกร การมุงเนนบุคลากร การสรางคูคาหรือผูที่เปน partner ของเรา               
การบริหารจัดการโดยอาศัยขอมูล  การมุงเนนผลลัพธ และการรับผิดชอบตอสังคม ทุกๆ รางวัลมีลักษณะที่อาศัย 
core value ดังกลาวคลายกันทั้งสิ้น  ซึ่งสอดคลองกับความรับผิดชอบที่สถานศึกษาตองมีตอผูเรียนของ Owens 
(2004)  ที่ไดเสนอหาขอสันนิษฐานพื้นฐาน ของคุณลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ(characteristics of 
effective schools) ไดแก  (1) มีสวนตางๆที่สถานศึกษาทั่วๆไปมี คือ มุงหมายในการสอน วัดผลความกาวหนา
ของผูเรียนในดานความรู(knowledge)  ทักษะ(skills) และทัศนคติ(attitudes)  (2) สถานศึกษาจะจัดสภาพแวดลอม
ใหเอื้อในการสอนและการเรียน  (3) สถานศึกษาจะตองไมมุงเฉพาะในภาพรวมเทานั้น  ตองตอบสนองตอ    
ความตองการรายบุคคลและแยกความเปนเอกภาพของหลักสูตรการสอนที่ลมเหลวดวย  (4) ลักษณะที่สําคัญมาก
ของสถานศึกษาคือทัศนคติและพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ที่ไมใชสิ่งของ เชน  ขนาดของ
หองสมุด  หรืออายุของตนไม  และ  (5) บางทีก็สําคัญมากที่สถานศึกษาตองรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือ    
ความลมเหลวทางวิชาการของผูเรียน 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีพัฒนาการมาจากสถาบันราชภัฏหรือวิทยาลัย
ครูเดิม  ดังนั้นเปาหมายในการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพควรเปนเปาหมายหลักของสถาบันดวย  เนื่องจากมี
พ้ืนฐานและปจจัยดานบุคลากรที่พรอมในการผลิตครู และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ใน
มาตรา 8(5) ไดกําหนดภาระหนาที่ของสถาบันใหเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาที่ พงษธร สิงหพันธ (2551)  ไดพัฒนาขอเสนอเชิงยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  พบวา ไดยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูสูความเปนเลิศ  ประกอบดวยยุทธศาสตรเชิงรุก คือ
เรงรัดจัดระบบหอพักแหงการเรียนรู และหอพักคุณธรรมใหนักศึกษาครูไดอยูประจําหอพักตลอดหลักสูตร
การศึกษา จัดกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักศึกษาครู   
เรงรัดพัฒนาการประสานงานการผลิตครู  การจัดทําแผนการผลิตครูรวมกับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งมีขอมูล       
ความตองการครูแตละประเภทจากสถานศึกษาที่สังกัด เพื่อใหการผลิตครูเปนไปตามความตองการของทองถิ่น
อยางแทจริง  และยุทธศาสตรเชิงรับ คือ เรงรัดพัฒนาหลักสูตรใหมที่เนนคุณภาพเฉพาะ  มีการกําหนดหลักเกณฑ
ในการคัดกรองคนเกงและรักการเปนครูจริงๆเขาเรียน  เนนการพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ  มีจิตวิญญาณ 
ความเปนครูและมีความรับผิดชอบตอสังคม  และเรงรัดการปรับปรุงหลักสูตรใหมที่เนนโรงเรียนเปนฐาน       
การนําไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดจริง  เปนหลักสูตรสหวิทยาการที่เขมและลึก เนนภาคปฏิบัติในสถานศึกษา
ใหมากขึ้นและสามารถพัฒนามาตรฐานเพื่อใหองคกรวิชาชีพรับรองตามเกณฑมาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สงเสริมจัดทําโครงการพิเศษสรางเครือขายกับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและ
ชุมชนใหมีสวนในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะครูที่สังคมตองการจากขอมูลการสังเกตและติดตามระยะ
ยาวโดยกําหนดเงื่อนไขพิเศษ  ในการสนับสนุน เชน  ทุนการศึกษา  หอพักและอุปกรณการศึกษาหรือมีตําแหนง
งานรองรับ  สงเสริมการจัดระบบคัดกรองโรงเรียนในพื้นที่ใหเปนเครือขายที่ใชในการฝกและพัฒนานักศึกษาครู
โดยแตงตั้งครูที่มีผลงานดี  เปนที่ยอมรับเปนครูตนแบบ  เปนครูพ่ีเลี้ยง  ดูแลและสอนการปฏิบัติงานหนาที่ตางๆ  
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ตลอดจนเปดโอกาสใหครูในโรงเรียนเครือขายไดมีโอกาสในการสอน  วิจัยและปฏิบัติงานในคณะครุศาสตรดวย  
ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหคณาจารยในคณะครุศาสตรไดมีโอกาสหมุนเวียนไปสอน วิจัยและปฏิบัติงานใน
โรงเรียนดังกลาวดวย  ขอเสนอนี้สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข)  ในแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565  ที่กลาวถึงการพัฒนาและสรางครูคุณภาพสูงซึ่งเปนตัวคูณ
(multiplier) ทําใหมีคนเกงมาเรียนครู โดยมีการทบทวนการผลิตครูนอกจากระบบ 5 ป ครูมัธยมศึกษาและครูชาง
เทคนิคตองมีฐานแนนทางวิชาการทั้งการฝกสอน รวมทั้งฝกทักษะจริงในสถานประกอบการสําหรับครูชางเทคนิค
ที่อาจตองการเวลาเพิ่มมากกวาหนึ่งป เรื่องสองคือ การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษซึ่งเปนเสมือนหัวรถจักร
สําหรับประเทศในอนาคต  
  4.3.3 ประเด็นแนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานนักศึกษา นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้    
(1) สงเสริมการไดงานทํา การศึกษาตอ และการเสริมสรางความพึงพอใจของสังคมผูใชบัณฑิต  (2) จัดโครงการ
พัฒนาระบบการรับเขานักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (3) จัดใหมีศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษาที่มีทั้ง
ธนาคาร ไปรษณีย รานคา รานมินิมารท  รานอาหาร รานขายยา สหกรณ ยิมเนเซียม คลินิกและรานเสริมสวย ฯลฯ   
(4) จัดทุน สวัสดิการ  การแนะแนวนักเรียนเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  การแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพและจัดระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา  (5) เพิ่มงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให
มากขึ้น  (6) จัดโครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา  (7) สนับสนุน
สงเสริมนักศึกษาในทุกระดับสูความเปนเลิศ ทางวิชาการ  การวิจัยและการเขารวมแขงขันทักษะในระดับตาง ๆ    
(8) จัดเวทีกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาใหมากขึ้น  (9) จัดโครงการ
ปรับฐานความรู และคุณลักษณะที่พึงประสงคกอนเขาศึกษาในปที่ 1  (10) จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพใหกับ
นักศึกษา และ  (11) จัดใหมีหองและบุคลากรเฉพาะทางดานแนะแนว และการใหคําปรึกษากับนักศึกษา ซึ่ง    
แนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานนักศึกษา 
ดังกลาว สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข) ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  
พ.ศ.2551-2565  ที่กําหนดผูไดรับผลโดยตรงของแผนอุดมศึกษา ระยะยาวคือ เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และ
บัณฑิตในอนาคต เด็กเยาวชนและนักศึกษาในวันนี้เปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการใชชีวิต  การเรียนรู  ครอบครัว 
ตลอดจนภาวะเสี่ยงตาง ๆ  สะทอนถึงแนวโนมของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง(post-
industrial/post-modern)  มีสัญญาณชี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตงานของบัณฑิตในอนาคตที่ตางจากปจจุบันอาทิเชน  
การทํางานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอดชวงอายุ การทํางานไรสังกัด(freelance)  ความเสี่ยงตอรายไดที่ไมแนนอน  
การจับคูผูรวมงานและเปลี่ยนผูรวมงาน เปนตน มีความไมสอดคลองกัน(mismatch) ระหวางการศึกษาและทักษะ
อาชีพที่พึงประสงคในอนาคต   นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรแลว  ความสามารถที่สําคัญไมยิ่งหยอน คือ 
จะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร  การทํางานเปนหมูคณะ  การแกปญหา  การรับความเสี่ยง  การออกแบบและ      
ความสรางสรรค  ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอผูอื่น  การเรียนรูอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง  
รวมไปถึงจริยธรรม  อุดมศึกษาควรเพิ่มพื้นที่ในการเรียนรูของเยาวชนและนักศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต 
ทักษะสังคม(socialization)  สมรรถนะพื้นฐานรวม(base line competencies)  ที่ขามพนความรูวิชาการที่เปนแทง
ความรูและความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝงตัว(tacit knowledge and ability)  ที่หาไมไดจากการเรียนการสอน     
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ในหองที่ขาดปฏิสัมพันธ   สรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิต  ในสภาวะโลกาภิวัตนดานภาษาและ
วัฒนธรรม  รูและเห็นคุณคาของพหุลักษณพหุวัฒนธรรม เพิ่ม mobility  และความหลากหลาย(diversity)  ของ
นักศึกษาตางวัย   ตางภูมิหลังวัฒนธรรมและสังคม  ตางเผาพันธุ  และกําหนดใหหนวยงานรับผิดชอบการศึกษาใน
สวนกลางของอุดมศึกษา  และมหาวิทยาลัยมีการใหบริการทางการแนะแนวอาชีพแกนักเรียนมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา และแนะแนวทางดานการอาชีพและการมีงานทํา(career counseling)  แกนักศึกษาและบัณฑิต เพื่อเปน
การใหขอมูล ทั้งในรูปของศูนยขอมูลอาชีพ การใหคําปรึกษา การจัดนิทรรศการและโอกาสที่ผูประกอบการจะมา
ใหขอมูลและแนะนําตัวระหวางกัน การเรียนรูบนฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม(work-
based/community-based education) เชน สหกิจศึกษา(co-operative education), ทักษะวิศวกรรม(engineering 
practice school, internship/apprenticeship)  ในภาคการผลิตและภาคสังคม  เปนแนวทางการจัดอุดมศึกษาที่ควรมี
การขยาย โดยอาจารยมีสวนรวมอยางใกลชิด  เก็บเกี่ยวประสบการณจริงในลักษณะการจัดการเรียนรูบนฐาน    
การทํางานของอาจารยเอง เพื่อนําประสบการณไปตอยอดวิจัย  และสอนนักศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอไป และใน
ปจจุบันการติดตามสัมฤทธิผลการศึกษาบัณฑิตทําเฉพาะการสํารวจการมีงานทําเมื่อชวงรับปริญญา ระบบ
อุดมศึกษา และสถาบันจึงขาดขอมูลสัมฤทธิผล ผลลัพธ  ผลกระทบ เสนทางการประกอบอาชีพ(career path)  ควร
จัดใหมีการจัดทําระบบติดตามผลบัณฑิต(tracer study)  ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระบบอุดมศึกษาโดยรวม  
เพื่อติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางเปนระบบ  รวมทั้งการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
ตัวบัณฑิตเอง  เพื่อใชประกอบการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งวางแผนอุดมศึกษาอยางมีระบบ  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวทางตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (2547) ในมาตรา 25 ที่
กําหนดใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่งมีหนาที่ตามบทบัญญัติใน
มาตรา 26  ดังนี้  (1) สงเสริม สนับสนุนใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง         
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  (2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อ   
การพัฒนาทองถิ่น  (3) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลน  ทุนทรัพย ใหมีโอกาสศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  (4) สงเสริมสนับสนุนการสราง
สัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน  นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหมีระบบ
บริการชวยเหลือนักศึกษาใหหลากหลายครอบคลุมความตองการในดานตางๆ เชน Victoria University(2005) ได
นําเสนอบริการสําหรับดูแลชวยเหลือนักศึกษา(support services)  ของมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 
ในคูมือแนะแนวการศึกษา ดังนี้  (1) บริการเครือขายนานาชาติ(the international branch)  (2) ศูนยบริการนักศึกษา
(student services) (3) บริการสําหรับนักศึกษานานาชาติ(support for international students) (4) บริการให
คําปรึกษาสวนบุคคล อาชีพ การเรียน และความสัมพันธ(personal, career and study-related counselling  (5) รับ
ปรึกษาทางการเงิน(financial advice)  (6) บริการบานพักและที่อยูอาศัย(housing and accommodation)  (7) บริการ
ทางสุขภาพใหคําปรึกษา(health and medical consultations)  (8) ศาสนพิธีบริการ(chaplaincy)  (9) ศูนยบริบาลเด็ก
(child care) (10) ศูนยนักศึกษามหาวิทยาลัย(Victoria University student union) และ (11) บริการอื่นๆ(other 
services) เชน เครือขายผูนํานักศึกษา(the student leadership branch)  ศูนยกลางนักศึกษามหาวิทยาลัย(Victoria 
University student union resource centre)  หนวยปฏิบัติการสุขภาพ(health practice units) ฝายเสริมทักษะ
นักศึกษา(study skills assistance)  ฝายพัฒนาอาชีพนักศึกษา(student career development)  ฝายศิษยเกาสัมพันธ
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(alumni relations)  และเครือขายสังคมดํารงธรรมและความเสมอภาค(the equity and social justice branch) เปน
ตน  ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอเชิงยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร  โดย นภดล  พูลสวัสดิ์ (2551)  ที่ไดขอเสนอกลยุทธดานการพัฒนากิจการนักศึกษา ใหมุงพัฒนา
บคุลิกภาพนักศึกษา การจัดกิจกรรม ระบบบริการและสวัสดิการแกนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของงานกิจการนักศึกษา ใหสามารถตอบสนอง   ความตองการอยางกวางขวางหลากหลายและไดมาตรฐาน  มุง
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  การจัดกิจกรรมระบบบริการและสวัสดิการแกนักศึกษา  ตลอดจนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของงานกิจการนักศึกษา ใหสามารถตอบสนองความตองการอยางกวางขวางหลากหลายและไดมาตรฐาน   
ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการของงานกิจการนักศึกษา  พัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมนักศึกษา พัฒนา
ระบบการสงเสริมวินัยและความประพฤติของนักศึกษาเพื่อใหไดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค   พัฒนาระบบ
การบริการและจัดสวัสดิการที่จําเปนใหแกนักศึกษาอยางทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอนักศึกษา
อยางแทจริง  สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหกวางขวาง หลากหลายเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น โดย
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให
มีการทํางานที่เปนระบบ รวดเร็วถูกตอง ไดมาตรฐาน  จัดกิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย       
การออกคายอาสาพัฒนา  กิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพ  สรางผูนํานักศึกษา  จัดโครงการจัดหางานใหแกนักศึกษา
ทั้งระหวางเรียนและเมื่อสําเร็จการศึกษา   
 
 4.4 ดานคณาจารย    
  4.4.1 ประเด็นวัตถุประสงคของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานคณาจารย นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอเพื่อพัฒนาคณาจารยใหมีสัดสวนที่เหมาะสม  มีคุณวุฒิ  
คุณธรรม จริยธรรม  และคุณภาพทางวิชาการ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพ  ตามทัศนะนักวิชาการ
หลายคนที่ระบุวา  การพัฒนาวิชาชีพเปนเรื่องของการทําบางอยางเพื่อใหบุคลากรไดรับเนื้อหามากขึ้น ใหมี
ศักยภาพที่สามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น และสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น (Hoy & 
Miskel, 2005; Owens, 2001; Sallis & Jones, 2002; Sergiovanni, 2001; Ubben, Hughes & Norris, 2001) และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ พิมพอร สดเอี่ยม (2547)  ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ พบวา ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมีอิทธิพล
เฉพาะทางตรงตอคาเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษารายหองเรียน  วุฒิการศึกษาและแรงจูงใจในการทํางาน
ของอาจารยมีอิทธิพลทางตรงตอคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยรายหองเรียน อายุของอาจารย
และบรรยากาศการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางออมผานแรงจูงใจในการทํางานของอาจารยไปยังคาเฉลี่ย                
ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยรายหองเรียน   ปจจัยระดับสาขาวิชา พบวา ตําแหนงทางวิชาการของ
ผูบริหารมีอิทธิพลเฉพาะทางตรงตอคาเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษารายสาขาวิชา วุฒิการศึกษา และภาวะ
ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารมีอิทธิพลเฉพาะทางตรงตอคาเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาของ
นักศึกษารายสาขาวิชา  วัฒนธรรมองคการแบบกลไกตลาดและพฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพล
ทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการตามการรับรูของผูบริหาร วุฒิการศึกษาและ
กระบวนการบริหารวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลเฉพาะทางตรงตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการตามการรับรู
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ของผูบริหาร สวนตําแหนงทางวิชาการและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารมีอิทธิพลเฉพาะทางออมตอ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการตามการรับรูของผูบริหาร  ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวา คุณวุฒิ  คุณธรรม  
จริยธรรม และคุณภาพทางวิชาการของอาจารยนั้นสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษาและตอการบริหารวิชาการดวย 
  4.4.2  ประเด็นเปาหมายของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานคณาจารยนั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอมีขอเสนอมุงไปสูเปาหมายที่สําคัญ ไดแก  (1) มีอาจารย
ที่มีศักยภาพทางวิชาการประจําทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน  (2) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิผล        
(3) อาจารยที่จัดเขาสอนเปนผูมีความรูความสามารถ  ตรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ  (4) มีระบบการสรรหาและ
ระบบประเมินการสอน  คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย ที่มีประสิทธิผล และ  (5) อาจารยมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาที่  ซึ่งเปาหมายของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดาน
คณาจารยในภาพรวมนั้นสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  พ.ศ.2551-2565 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข)  ที่กลาวถึงการนําสถาบันอุดมศึกษาเกือบหาสิบแหงที่อยูในกระทรวง 
ศึกษาธิการเดิมมารวมกับสถาบันอุดมศึกษาเดิมในทบวงมหาวิทยาลัย ทําใหเห็นเงื่อนไขเรงดวนที่จะสราง
อุดมศึกษาใหมีคุณภาพคือระบบการพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ทั้งนี้การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยตอง
คํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน ดานวิชาการ ความเปนครูความสามารถในจัดการเรียนการสอน ความสามารถ
ดานการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม 
คํานึงถึงชวงวัยตางๆของการทํางานและพัฒนา(life cycle development)  จัดใหมีกระบวนการอาจารยพ่ีเลี้ยง 
(mentoring) โดยผูมีความรูและประสบการณบนฐานของการพัฒนาจากการทํางานจริง แผนอุดมศึกษาระยะยาว
ไดเสนอใหมีทิศทางชัดเจนในการจัดทุนการศึกษา การมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัยและผูเรียนในการออก
คาใชจายในการสงนักศึกษาไปตางประเทศ และการสรางทิศทางสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐใหมดวยอัตรากําลังคนที่
รัฐบาลกําหนด  และเปาหมายดังกลาวขางตนยังสอดคลองพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547       
(2547)  ในมาตรา 51 คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ (1) ศาสตราจารย                   
(2) รองศาสตราจารย  (3) ผูชวยศาสตราจารย  (4) อาจารย โดยการมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงกวาอาจารยเปน
เปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  และยังสอดคลองกับขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในดานคณาจารย โดย ไชยา ภาวะบุตร (2549)  ที่มีจุดมุงหมาย 
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ ใหสอดคลองกับ
แผนการเปดสอนของมหาวิทยาลัย  และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการอีกดวย 
  4.4.3 ประเด็นแนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานคณาจารย นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้      
(1) จัดสรรอัตรา เพิ่มคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณของอาจารย  (2) พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหทํา
หนาที่ไดอยางแทจริง  (3) จัดปจจัยและงบประมาณจูงใจสนับสนุนการกําหนดตําแหนง ผลงานทางวิชาการ และ
รางวัลเกียรติยศช่ือเสียง  (4) จัดอาจารยสอนใหตรงความชํานาญหรือเช่ียวชาญ และสาขาที่สําเร็จการศึกษา         
(5) พัฒนาระบบระเบียบการสรรหาอาจารยใหไดผูที่มีความรูความสามารถสูง  (6) จัดโครงการนิเทศและประเมิน
การสอนของอาจารยอยางตอเนื่องและสะทอนผลสูการพัฒนา  (7) เพิ่มการจัดโครงการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพอาจารย การยกยองและเผยแพรเกียรติคุณและสรางขวัญและกําลังใจ และ  (8) เพิ่มงบประมาณการจัด
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โครงการสงเสริมการศึกษาตอการอบรมสัมมนาทางวิชาการ  ซึ่งแนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานคณาจารย ในภาพรวมวามีเปาหมายใน   การพัฒนาคณาจารย
ในทุกดาน ซึ่งมีความสอดคลองกับ ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข (2549)  ที่ศึกษาอนาคตภาพที่เปนไปไดใน    
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ภายในทศวรรษหนา(ป พ.ศ.2558)  โดยเสนอใหเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันทางวิชาการในระดับสากล  ดวยการสรางระบบการคัดเลือกคนเกงเขามาเปนอาจารย  สรางระบบ
คัดเลือกอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรูและเปนแบบอยาง(role model)  ที่ดี  และเมื่อไดคณาจารยที่เกงและดี
แลว  ระบบการบริหารที่จะธํารงรักษาและพัฒนาจะตองมีแนวการดําเนินงานควบคูกันไปดวย  เนื่องจากคณาจารย
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานนับเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาตอการพัฒนาวิชาการของสถาบันเปนอยางยิ่ง 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองสรางวัฒนธรรมของยกยองเชิดชูนักวิชาการ สอดคลองกับแนวคิดของToshitada Doi    
(อางถึงใน Dauphinais, Means & Price, 2000)  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการสรางสรรคแหงโซนี่ ที่ใหความสําคัญ
กับการลงทุนในทรัพยากรบุคคลวา  ตองกลาเสี่ยงที่จะลงทุนสําหรับนวัตกรรม(innovations)  ไมเฉพาะสิ่งคิดคนที่
ยิ่งใหญของมนุษยที่เรียกวาเทคโนโลยี(technology)  แตการใหรางวัลตอบแทนสวนตัวใหสําหรับผูมีศักยภาพทาง
ความคิดจินตนาการ และรางวัลสําหรับวิศวกรและนักประดิษฐที่สรางสรรคไดตามจินตนาการ  และมีแนว
ทางการพัฒนาคณาจารยดวยชุดฝกสมรรถนะทางวิชาชีพของ สมจิต สวธนไพบูลยและคณะ (2545)  ที่นาสนใจซึ่ง
เปนผลจากการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณาจารยคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
ครู พบวา  กลยุทธหลักประการหนึ่งในการพัฒนาคณาจารย คือ  การสงเสริมและเอื้ออํานวยใหคณาจารยสามารถ
พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องเปนระบบ ใหสามารถใชศักยภาพแหงตนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการวิจัย ตลอดจนสรางสรรคองคความรูใหมอยางตอเนื่องดวยชุดเรียนรูดวย
ตนเอง และไดพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณาจารยและชุดเรียนรูดวยตนเองสําหรับการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาชีพครูโดยใชการวิจัยเปนฐาน เรียกวา รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูและการวิจัย หรือรูปแบบ 
พสวว.(Teaching Professional and Research Competency Development หรือ TPRCD Model) เพื่อใชใน           
การสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณาจารยที่เนนความสอดคลองตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยจําแนกสมรรถนะไว 10 ดาน ไดแก  (1) สมรรถนะทางวิชาชีพครู  (2) สมรรถนะ
ดานการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู  (3) สมรรถนะดานการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  (4) สมรรถนะดานการพัฒนาทักษะการคิดและการจัดการ  (5) สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ  (6) สมรรถนะดานการเสริมพลังการเรียนรู  (7) สมรรถนะดานการสื่อสารอยางสรางสรรค         
(8) สมรรถนะดานเทคนิคการใชสรางแหลงการเรียนรู  (9) สมรรถนะดานการออกแบบหลักสูตรการสอนรายวิชา 
และ (10) สมรรถนะดานการวิจัยสูการพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีวิธีการพัฒนาคณาจารยตามรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพครูและการวิจัยการพัฒนาคณาจารยตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูและการ
วิจัยในการจัดกิจกรรมหลัก 3  ขั้น ดังนี้  (1) ขั้นการสงเสริมความรอบรู ไดแก การจัดการที่เอื้ออํานวยใหมี
การศึกษา คนควา ทบทวน สืบคนความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไปทางวิชาชีพครู เชน พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  หลักสูตรการสอน การจัดการเรียนการสอน  จิตวิทยาทางการศึกษา  การใชแหลงการเรียนรู  
การวัดผล ประเมินผล การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน   รวมทั้ง
ความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ  (2) ขั้นการสงเสริมการสอนดีมีคุณธรรม ไดแก การจัดการที่
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เอื้ออํานวยใหไดคิดวิเคราะหและพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การเสริมสราง
ความเปนกัลยาณมิตรระหวางคณาจารยและผูเรียน(นิสิต/นักศึกษา/ผูเขารับการฝกอบรม)  เปนแบบอยางใน      
ความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม  ทั้งดานการปฏิบัติการสอนแกนิสิต/นักศึกษา  และการฝกอบรมครูผูสอนของ
สถานศึกษาตางๆ ดวยความมุงมั่นในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  (3) ขั้นการสงเสริมการทําวิจัยและพัฒนา 
ไดแก การจัดการที่เอื้ออํานวยและสนับสนุนแผนการวิจัยและพัฒนาสูการปฏิบัติจริง เอื้ออํานวยใหมีการคิด
วิเคราะหผลของการสอน การสืบคนองคความรูใหมๆ และการทําวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งแบบเปนรายบุคคล
และเปนทีม การเนนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง การชื่นชมและเห็นคุณคาของการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจทั้งดานการสอน  การวิจัย  การบรกิารวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ใชงานวิจัยเปนฐาน 
 4.5      ดานการบริหารจัดการ    

4.5.1 ประเด็นวัตถุประสงค ของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานการบริหารจัดการ นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอเพื่อสนับสนุนปจจัยและพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการใหสงเสริมตอคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ  ซึ่งสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข)  ที่กลาวถึงมหาวิทยาลัยไทยมี     
ความแตกตางสูงและมีชองวางของระดับการพัฒนา(university divide)  หลายมิติ  อาทิเชน  ขนาด งบประมาณ 
ประเภท อายุ สถานที่ต้ัง บุคลากร คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของสถาบัน ตลอดจนชื่อเสียง เปนตน หลาย
ปญหาของอุดมศึกษาแกไมไดหากมหาวิทยาลัยยังแยกสวนกันทํางานไมรวมพลัง(synergy)  หรือแบงงานกันทํา 
(division of labor)   แมสถาบันมีคุณภาพและความเปนเลิศ  เมื่อไมทํางานรวมกันก็ไมสามารถสรางสรรคผลงาน
ในระดับประเทศหรือที่สูงขึ้นไป   ยุทธศาสตรสรางพลังรวมโดยเครือขายอุดมศึกษาเปนสิ่งที่ควรสนับสนุนและ
ผลักดันดวยนโยบายและกลไกงบประมาณ   สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน การทํางานและ   
การลงทุนโครงสรางพื้นฐานรวมกัน จนนําสูการควบรวมสถาบันเมื่อพรอม รัฐสนับสนุนใหสถาบันที่เขมแข็ง
สรางความสามารถสถาบันใหม สรางเครือขายพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคคลากร  การทํางานภาค
สังคมเปนตน   และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542) ที่ไดผลการศึกษา ประกอบดวยแนวทางหลักๆ 
ในการปฏิรูปรวม 3 แนวทาง ไดแก  (1) การปฏิรูประบบอุดมศึกษา  (2) การปฏิรูปโครงสรางการบริหาร
อุดมศึกษา  (3) การปฏิรูปการบริหารและจัดการสถาบันอุดมศึกษา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญา ซึ่ง
เปนนิติบุคคลใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาแตละแหง 
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับนโยบาย  แผน และมาตรฐานอุดมศึกษาของประเทศ  ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาของ
ทองถิ่น  ใหคํานึงถึงความสอดคลองกับความตองการ  การมีสวนรวม และการระดมทรัพยากรจากภายในทองถิ่น
ดวย   สําหรับการปฏิรูปการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษานั้น  ประเด็นหลักในการปฏิรูป ไดแก พันธกิจและ
ภารกิจของอุดมศึกษา   การบริหารและการจัดการ   การบริหารวิชาการ  การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา โดยในสวนที่เกี่ยวกับพันธกิจและภารกิจของอุดมศึกษานั้น นอกจาก
สถาบันอุดมศึกษาจะดําเนินภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลว ควรจะตองคอยติดตามวิเคราะห  เตือนภัย  แกปญหา และ
ช้ีแนะทางเลือกใหกับสังคม ชุมชน และประเทศ  รวมทั้งจะตองทําหนาที่ในการฝกอบรมและพัฒนากําลังแรงงาน
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ของประเทศ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและฝกอบรมใหมีความยืดหยุนหลากหลายเพื่อเปดโอกาสการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต และจะตองจัดใหมีระบบถายโอนผลการเรียนระหวางสถาบันอุดมศึกษาแตละรูปแบบ/
ประเภทจากประสบการณการทํางานหรือการฝกอบรม  การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองเชื่อมโยงสัมพันธกับ
การศึกษาระดับอื่นและระบบอื่นๆของสังคม การดําเนินภารกิจของสถาบันตองสอดคลองกับความตองการและ
การพัฒนาประเทศ  แตละสถาบันตองกําหนดเปาหมายหรือพันธกิจของตนใหชัดเจน รวมทั้งตองมุงสูความเปน
สากล(internationalization)  บนพื้นฐานความเปนไทยและภูมิปญญาไทย  ในดานการบริหารและจัดการนั้น ตองมี
การกําหนดวิสัยทัศน(vision)  ของประเทศที่มุงเนนใหการอุดมศึกษาเปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพของคนและ
เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับและนําการเปลี่ยนแปลง สรางเอกภาพในการกําหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานอุดมศึกษา  และใหอิสระในการบริหารจัดการแกสถาบันตามที่กฎหมายกําหนด  มี
การวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว(long term plan)  เพื่อใหการพัฒนามีความตอเนื่อง ตลอดจนการสรางระบบ
บริหารจัดการที่ดี(good governance)  และสรางจิตสาํนึกของผูประกอบการ(enterprising mentality) ในการบริหาร
อุดมศึกษา ในดานการพัฒนาความเปนอิสระในการบริหารจัดการนั้น ใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่
มีความพรอมเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกํากับ สวนสถาบันที่ยังไมพรอมใหคงอยูในระบบ
ราชการ แตใหมีการเตรียมความพรอมที่จะเปนสถาบันของรัฐในกํากับ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมี
อิสระในการดําเนินการ โดยรัฐกําหนดนโยบายและมาตรฐาน  อยางชัดเจนในการสงเสริมสนับสนุน  และสําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิควรมีนโยบายในการพัฒนาวิชาการไปสูความเปนสากลในอนาคต หรือในระยะสิบป  
โดยอาศัยแนวทางของดัชนีพ้ืนฐานตามแนวทางการศึกษา  ความเปนสากลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ของ สมคะเน ค้ําจุน (2543) ที่พบวา ดัชนีความเปนสากลของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย  (1) ดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน 35  ดัชนี  เชน  การใหความรูทั้งภูมิภาคและโลก   มีความหลากหลายทั้งเนื้อหาสาระที่เปน
องคความรูสากล และมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกันกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ เปนตน  (2) ดานความรวมมือทาง
วิชาการ 26 ดัชนี เชน มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ   การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ  และการพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายสารสนเทศรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ            
(3) ดานการบริหารจัดการสถาบัน 24  ดัชนี  เชน ผูบริหารมีความรูความเขาใจและมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา
เพื่อความเปนสากลของสถาบัน  มีนโยบายและเปาหมายของความเปนสากลของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และมี    
การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    
  4.5.2 ประเด็นเปาหมายของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานการบริหารจัดการ นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอมุงไปสูเปาหมายที่สําคัญ ไดแก  (1) มีระบบ
โปรแกรมสําเร็จรูปหรือ MIS ในการบริหารจัดการและใหบริการวิชาการ  (2) มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เอื้อตอการพัฒนาวิชาการ   (3) ผูบริหารวิชาการในทุกระดับเปนผูมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับ และ          
(6) คณาจารยและผูบริหารทุกระดับมีภาวะผูนําทางวิชาการ   ซึ่งสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ
ที่ 2  พ.ศ.2551-2565  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข)  ที่กลาวถึง การบริหารวิชาการวา  
นับเปนองคประกอบสําคัญยิ่งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การนิเทศ การประกันคุณภาพ  การจัดปจจัยสนับสนุน
ตางๆ  ทั้งการบริหารในระดับโปรแกรมวิชา  คณะวิชา หรือการบริหารในระดับสถาบัน   ดังนั้นภาวะผูนําของ
ผูบริหารจึงยังเปนสิ่งสําคัญสูงสุดตอนักศึกษาในการบริหารการศึกษา (Hoy & Miskel, 2005; Ubben et al., 2004)  
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หากทีมผูบริหารสถาบันมี วิสัยทัศนที่ยาวไกล  และกวางขวางแลว   ทุกปจจัยของการจัดการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถนํามาบริหารจัดการใหสถาบันมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการได  และครอบคลุมใน
ทุกองคประกอบของการพัฒนาวิชาการ  ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับภาวะความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร  ทักษะ
ทางการบริหาร  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การสรางวัฒนธรรมองคกร  การพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
การบริหารความขัดแยง  การเมืองในองคกรในระดับที่เหมาะสมตามกฎกติกา  และปจจัยทางการบริหารอื่น ๆ    
ซึ่งอํานาจหนาที่ในการสรรหาผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อยูที่สภามหาวิทยาลัย  ตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547   ในมาตรา 18  ที่มีสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและ
หนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้  (1) กําหนดนโยบาย
และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแก สังคม การผลิต
และสงเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   
(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผู
ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่องๆ ก็ได  (3) กํากับ
มาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การเปดสอนของมหาวิทยาลัยและติดตามประเมินผล         
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  (4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  (5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก  ศูนย  สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
รวมทั้งการแบงสวนราชการ หรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว  (6) อนุมัติการรับสถาบันศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ (7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให
สอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  (9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  
ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ         
ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ  (10) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและ
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  (11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  (12) ออก
ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได และผลประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ (13) พิจารณาดําเนินการ
เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย  (14) แตงตั้ง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  (15) พิจารณาและ
ใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ สภาวิชาการเสนอ และอาจ
มอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบั ติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ                
สภามหาวิทยาลัย  (16) สงเสริมสนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจรวมกันกับสถาบันอื่น  (17) ปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปน
หนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ จึงถือไดวาสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่กวางขวางมาก ดังนั้นการสงเสริมความรู         
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ความเขาใจในบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะชวยใหวัตถุประสงคและเปาหมายของ
ขอเสนอเชิงนโยบายดานการบริหารจัดการสามารถบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยใน
การสรรหาคณบดีซึ่งเปนผูบริหารของคณาจารย นั้นในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ควรจะคํานึงถึงการไดมาซึ่งคณบดีที่มีภาวะผูนําทางวิชาการ(instructional leadership) คุณวุฒิ
และศักยภาพทางวิชาการเปนที่ยอมรับของคณาจารย แมวามาตรา 37 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณบดีจาก
ผูสําเร็จการศึกษาไมนอยกวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองซึ่งเปนคุณสมบัติขั้นต่ําก็ตาม  ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 43 ใหมีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี   
ผูอํานวยการ  หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย  (4) การระดมทรัพยากรและจัดการทางการเงินและงบประมาณ
ที่สงเสริมการพัฒนาวิชาการมากขึ้น และ  (5) สถาบันผานการประเมินตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. และ สมศ.ใน
ระดับสูงซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการบริหารจัดการอุดมศึกษาสูความเปลี่ยนแปลง(transition management 
issues)  เพื่อใหการปฏิรูประบบอุดมศึกษาและปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการอุดมศึกษาประสบผลสําเร็จของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542)  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบและโครงสราง
องคกร  การจัดระบบคณาจารยและบุคลากร และการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนตามที่กําหนดในมาตรา 75 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีการศึกษารายละเอียดเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือ
แนวปฏิบัติ ในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้ คือ กําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นตาง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการอุดมศึกษาในการบริหารวิชาการ ไดแก (1) ระบบรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
อุดมศึกษา  (2) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตาง ๆ  (3) เกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  (4) เกณฑการรับรอง
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  (5) การเทียบโอนผลการเรียนระหวางระบบตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ      
(6) ระบบการประสานและสนับสนุนดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (7) เกณฑมาตรฐานการจัดตั้งและการรับรอง
วิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  (8) ระบบวิเทศสัมพันธ  ในดานการบริหารการเงิน ควร
กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เปนงบลงทุน งบดําเนินการประจําป 
และงบประมาณงานวิจัย การบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาแตละประเภท และการสงเสริม
ประสิทธิภาพ ความคลองตัว และความเปนธรรมในระบบบริหารการเงินและงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา 
สาระจากพระราชบัญญัติยังสงผลใหสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตองมีระบบบริหารการเงินงบประมาณที่ดี
ยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากหลักการในพระราชบัญญัติที่ตองการสงเสริมความคลองตัวในการบริหารงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา โดยกําหนดใหรัฐจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับรัฐหรือองคการมหาชน  ซึ่งจะทํา
ใหเกิดความคลองตัวในกระบวนการตัดสินใจใชจายงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอีกมาก แตใน
ขณะเดียวกัน ควบคูไปกับอิสรภาพและความคลองตัวนั้น พระราชบัญญัติก็ไดกําหนดใหมีระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  เพื่อเนนใหสถาบันอุดมศึกษาใช
อิสรภาพดานการเงินและงบประมาณนั้นอยางรับผิดชอบ และเปนธรรมตอสังคมดวย  และในการดําเนินงาน
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เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7  ใหกําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยมาตรา 8 (6) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (2547)  คือ  ตองมีการประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวาง
มหาวิทยาลัย  ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นดวย   
เปาหมายดังกลาวยังสอดคลองกับผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสาขาวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ ของ พิมพอร สดเอี่ยม (2547) ซึ่งไดผลการศึกษาในการบริหารวิชาการ
ของสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก  ปจจัยระดับหองเรียน ที่
พบวา  ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมีอิทธิพลเฉพาะทางตรงตอคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา            
รายหองเรียน  วุฒิการศึกษาและแรงจูงใจในการทํางานของอาจารยมีอิทธิพลทางตรงตอคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน
การทํางานของอาจารยรายหองเรียน อายุของอาจารยและบรรยากาศการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางออมผาน
แรงจูงใจในการทํางานของอาจารยไปยังคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยรายหองเรียน  ปจจัย
ระดับสาขาวิชา พบวา  ตําแหนงทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลเฉพาะทางตรงตอคาเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของนักศึกษารายสาขาวิชา  วุฒิการศึกษาและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารมีอิทธิพลเฉพาะทางตรงตอ
คาเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษารายสาขาวิชา วัฒนธรรมองคการแบบกลไกตลาดและ
พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิผล  การบริหารวิชาการตาม
การรับรูของผูบริหาร วุฒิการศึกษาและกระบวนการบริหารวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลเฉพาะทางตรงตอ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการตามการรับรูของผูบริหาร  สวนตําแหนงทางวิชาการและภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพของผูบริหารมีอิทธิพลเฉพาะทางออมตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการตามการรับรูของผูบริหาร  ดังนั้น
สภามหาวิทยาลัยจึงควรใหความสําคัญตอการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการใหไดมาซึ่งขอบังคับในการสรรหา
ผูบริหารระดับสูง  ใหไดนักบริหารวิชาการที่มีทักษะและภาวะผูนําสูงเพื่อเปนแรงขับเคลื่อนของผูบริหารไปสู     
การเปนสังคมแหงการเรียนรูอยางมืออาชีพ ประกอบดวยหาทักษะภาวะผูนํา คือ  (1) แรงขับทางเทคนิค(technical 
forces)  (2) แรงขับดานมนุษย(human forces)  (3) แรงขับทางการศึกษา(educational forces)  (4) แรงขับทาง
สัญลักษณ(symbolic forces) และ (5) แรงขับทางวัฒนธรรม(cultural forces) (Sergiovanni อางถึงใน Ubben et al., 
2004)  และ (7) มีกลไกในการควบคุมการดําเนินงานโครงการพิเศษนอกสถาบันที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปาหมายนี้
เพื่อแกปญหาการเปดสอนตามศูนยการเรียนรูนอกที่ต้ังของมหาวิทยาลัย  ซึ่งสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
จะตองกํากับใหเปนไปตามมาตรฐานทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยควรสงเสริมบทบาทของสภาวิชาการซึ่งมี
อํานาจและหนาที่ตามมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ที่เกี่ยวของกับการกํากับ
มาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา เชน พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการและหลักสูตรการเรียน
การสอน  และการวัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย   
พิจารณาเสนอดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา   
พิจารณาเสนอการจัดต้ัง  ยุบรวม  และการยุบเลิกคณะ  สถาบัน  สํานัก  ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  รวมทั้งการเสนอแบงสวนราชการหรือสวนงานในหนวยงานดังกลาว  แสวงหา
วิธีการที่จะทําใหการศึกษา  การวิจัย   การบริการทางวิชาการแกสังคม  การปรับปรุงการถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การพัฒนาทองถิ่น การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู              
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิ่งขึ้น   เสนอแนะแนวทางการประสานงาน  การระดม
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สรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น   การทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ  ประสาน
การใชบุคลากร ทรัพยากร และความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  
พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย  (11) เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย และแตงต้ังคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิควรเรงรัดการนําระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพมาใชในการจัดการศึกษาซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Parkay & Standford (2007) ที่กลาวถึงการใชมาตรฐานทางการศึกษาในการพัฒนาการ
เรียนการสอนได ดังนี้  (1) มาตรฐานสามารถชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไดเพราะมีนิยามตัวช้ีวัดที่
ชัดเจนบงบอกถึงสิ่งที่ครูจะตองสอนและคุณลักษณะที่คาดหวังตางๆ  (2) มาตรฐานในทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ  
ระดับรัฐและระดับทองถิ่นเปนความจําเปนสําหรับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  (3) มาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติชวยใหใหเกิดการประสานสัมพันธคุณคาของปจจัยทางการศึกษาตางๆ  (4) มาตรฐานและ     
การประเมินผลจะเปนการประกันคุณภาพตอลูกคา โดยสะทอนขอมูลถึงผูเรียนและผูปกครอง และ (5) มาตรฐาน
และการประเมินผลจะเปนสัญญาณสําคัญถึงผูเรียน  ผูปกครอง ครู  ลูกคาและสถานศึกษา 
  4.5.3 ประเด็นแนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานการบริหารจัดการนั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้  (1) จัดใหมีระบบโปรแกรมการลงทะเบียนทางเครือขายคอมพิวเตอร  (2) ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  (3) ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหา
ผูบริหารวิชาการในทุกระดับ  (4) ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการที่ซ้ําซอนลง  (5) นําระบบ MIS มาใชใน
การบริหารจัดการและการใหบริการวิชาการปรับปรุงพัฒนา  (6) ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินและ
งบประมาณ  (7) เพิ่มการจัดสรรงบประมาณดานวิชาการใหมากยิ่งขึ้น  (8) เรงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของ      
การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล  (9) จัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของ
คณาจารยและผูบริหารทุกระดับ  (10) ฝกอบรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการวิชาการให
รวดเร็วทันสมัย  (11) ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ ควบคุม และประเมินภาระงานของอาจารยและบุคลากรที่
ชัดเจนใหสงเสริมตอการพัฒนางานวิชาการ  (12) ดําเนินการประเมินโครงการดานการพัฒนาผูบริหารวิชาการ
ระดับตางๆ  (13) พัฒนากลไกในการบริหารจัดการศึกษาโครงการพิเศษนอกสถาบันที่มีประสิทธิภาพ  (14) จัด 
กรอบตําแหนง เกลี่ยอัตรา จัดวางบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงานของแตละหนวยงาน   ผูวิจัยอภิปรายผลใน
ภาพรวมสอดคลองกับ นารี อาแว (2545) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของหัวหนา
ภาควิชาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้  (1) ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
ของหัวหนาภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชน อยูในระดับปานกลาง  (2) ปจจัยระดับนักศึกษา 
พบวา เจตคติตอการเรียนพยาบาลและพฤติกรรมการเรียน มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของ
หัวหนาภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชน  (3) ปจจัยระดับอาจารย พบวาพฤติกรรมการสอนของ
อาจารยและคุณลักษณะอาจารยผูสอน มีอิทธิพลตอคาเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหารวิชาการของหัวหนาภาควิชา 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนรายหองเรียน และพฤติกรรมการสอนของอาจารย มีอิทธิพลตอคา
สัมประสิทธิ์การถดถอยของเจตคติตอการเรียนพยาบาลที่มีตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของหัวหนาภาควิชา 
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชน รายหองเรียน (4) ปจจัยระดับหัวหนาภาควิชา พบวา                         
พฤติกรรมการบริหารดานการเปนผูนําและดานการติดตอสื่อสาร  มีอิทธิพลตอคาเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของหัวหนาภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนรายภาควิชา และพฤติกรรมการบริหารดาน
การเปนผูนํามีอิทธิผลตอคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของพฤติกรรมการสอนที่มีตอคาเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของหัวหนาภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนรายภาควิชา และนภดล พูลสวัสดิ์ (2551) 
ไดเสนอผลการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ที่
สอดคลองกับแนวทาง  โดยเสนอแนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานการบริหารจัดการ ไดแกกลยุทธดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ หลักการ เรงรัดพัฒนา 
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ โดยจัดโครงสรางการบริหารใหเปนองคกรขนาดเล็ก 
แตมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทันสมัย คลองตัวในการดําเนินภารกิจโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีมาตรการเรงรัด      
การแกไข ปรับปรุง จัดทําระเบียบขอบังคับ แนวปฏิบัติตาง ๆ ในดานการบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ 
ระบบบัญชี ระบบพัสดุและทรัพยสิน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ  พัฒนาระบบ    
การวางแผนใหมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนกลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหสอดคลองกับสภาพการณและ         
ความจําเปน โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนติดตามและประเมินผล  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
แผนการตรวจสอบภายใน ภายนอก และแผนแมบทดานอาคารสถานที่ที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  สรรหาอาจารยและบุคลากรที่มีคุณภาพใหเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ และสงเสริมใหมีระบบ    
การพัฒนาบุคลากรทุกฝาย  ทุกระดับที่ชัดเจน  เรงรัดปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธที่มีมาตรฐานและคุณภาพ  
และเปนที่นิยมของสังคมและชุมชน เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการบริหารจัดการ  โดยการดําเนินการเชิงรุกที่มี
เครือขายทั้งภายในและภายนอก  สงเสริมการนําระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน
การบริหารงานทุกดาน โดยเนนการตัดสินใจแบบมีสวนรวม  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น             
ในการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยสรางเครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐ  เอกชนและทองถิ่น  เพื่อใหมหาวิทยาลัย
เปนสังคมแหงการเรียนรูและกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและทองถิ่นอยางแทจริง   สงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการโดยการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการทํางานของอาจารยและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการของ
นักศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู   ยกระดับคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหความสําคัญกับการจัดการ
และการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ  เพิ่มมาตรฐานดานความปลอดภัยและบริการ  นํามาตรการดานความคุมคา
และการประหยัด มาใชในการบริหารจัดการดานพัสดุ  ครุภัณฑ อาคาร สถานที่ บุคลากรและการบริหาร
งบประมาณ  จัดสวัสดิการใหแกบุคลากรเพื่อเปนการสรางขวัญและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอันจะ
กอใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ   สวนไพฑูรย  สินลารัตน (2548)  ไดหยิบยกทางออกบางประการของสหรัฐเองซึ่งดู
แลวก็มีปญหาคลายกับมหาวิทยาลัยไทยและชี้ถึงแนวทางการบริหารจัดการวิชาการอยางเทาทัน คือ (1) ปรับ
ระบบโครงสรางใหกระชับ  มีประสิทธิภาพ  (2) ปรับระบบการเงินโดยเนนการแสวงหารายไดในทุกรูปแบบ         
(3) จัดระบบบริหารใหคณาจารยไดมีบทบาทในกิจการของมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะปญหาตางๆที่
มหาวิทยาลัยวิจัยของสหรัฐเผชิญอยูนั้น  มีสภาพเหมือนกับปญหาของเราอยางมาก  จึงควรเตรียมความพรอมและ
กาวขามปญหาที่คนอื่นเขาเผชิญมาอยางชาญฉลาดพอ  สวนการสรางมูลคาสินคาดวยการผลิตและจําหนาย      
ตราสถาบันนั้น  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2547)  มาตรา 63  ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ    
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เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง  เครื่องแบบ  เครื่องหมายหรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม
มีสิทธิที่จะใชหรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมี ถาได
กระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ์ที่จะใชหรือมีตําแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ฝายทรัพยสินรายไดและสิทธิประโยชนควรใชลิขสิทธิ์นี้
เพื่อความภาคภูมิใจของนักศึกษา ประชาชน และศิษยเกาที่มีตอสถาบัน ทั้งในระดับทองถิ่นหรือระดับจังหวัด  
ตลอดจนผลิตสินคาตราสัญลักษณเพื่อจัดหารายไดและสวัสดิการของสถาบันใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น   
 4.6      ดานแหลงเรียนรู     
  4.6.1 ประเด็นวัตถุประสงคของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานแหลงเรียนรู นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูของ
คณาจารย นักศึกษา และชุมชนทองถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต  สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (2550)  ในมาตรา 86  ที่รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร 
ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน  จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษา
และพัฒนา  จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา  การถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและ
การพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม  รวมทั้งเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม  และสนับสนุน
ใหประชาชนใชหลักวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต   สงเสริมการประดิษฐหรือเพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย  รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  (3) สงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่องและเปนระบบ รวมทั้งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546ก) ตามมาตรา 25 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่รัฐตองสงเสริม               
การดําเนินงานและจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป       
สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและนันทนาการ  
แหลงขอมูล  และแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลองกับลักษณะสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ (character is t ics  of  effect ive schools)  ตามแนวคิดของ Owens (2004) คือ สถานศึกษาจะ
จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อในการสอนและการเรียน   
  4.6.2 ประเด็นเปาหมายของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานแหลงเรียนรู นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอมุงไปสูเปาหมายที่สําคัญ ไดแก  (1) มีหองสมุด 
อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาและคอมพิวเตอรที่สะดวกและ
ทันสมัย  (2) มีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะดานภายในและภายนอกสถาบันที่เปนหองเรียนแหง
เทคโนโลยี  (3)  มีแหลงขอมูลสารสนเทศและบริการที่หลากหลาย และขยายการใหบริการมากขึ้น และ  (4)  มี
หองสมุดประจําสาขาวิชาหรือคณะ ซึ่งสอดคลองกับ ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข (2549)  ที่ไดศึกษาอนาคต
ภาพที่เปนไปไดในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกนภายในทศวรรษหนา (ป พ.ศ.2558) ในดาน
การบริหารงานวิจัย เสนอวา ควรจัดระบบอํานวยความสะดวกดานเวลาการใชหองปฏิบัติการเพื่อการวิจัย  
สนับสนุนวัสดุอุปกรณและแหลงทุนสนับสนุนจากภายนอกเพื่อการวิจัย  ประเมินสภาพการใชขอมูลของ
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หองสมุด หรืออาจมีหนวยงานที่ดูแลทั้งระบบฐานขอมูล  โดยเฉพาะสรางเครือขายระบบฐานขอมูลในเชิงรุกและ
นําเสนอขอมูลและผลวิจัยตางๆไปยังหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ  เชนเดียวกับแนวโนมและ                 
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและผลกระทบตอการศึกษาของไทยในตนทศวรรษที่ 21 (พ.ศ.2543-2553)  
กรณีศึกษาเฉพาะภูมิภาคตะวันออกของไทยโดย  สุวิชัย  โกศัยยะวัฒน  (2542) ที่พบวา ผลกระทบจาก                   
การเปลี่ยนแปลง ทางสังคมจะสงผลตอการศึกษาในทุกระดับ  ซึ่งแนวโนมพบวา  การจัดการศึกษาทุกระดับใน
ภูมิภาคน้ัน ทองถิ่นจะมีสวนรวมมากขึ้น  มีการฝกปฏิบัติจริงโดยรวมมือกับสถานประกอบการ จัดสอนและอบรม
ครูและผูประกอบการรวมกัน   มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบบริหารใหมเพื่อใหเกิด              
ความคลองตัวมากขึ้น  อีกทั้งเปดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อรองรับความเปนนานาชาติ  รวมมือกับตางประเทศ 
เปดสอน  ทําวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกันมากขึ้น โดยสรุปในทุกระดับช้ันการศึกษาจะมีการนําวิชา
ภาษาตางประเทศ  คอมพิวเตอร  การฝกงานและการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่พึงปรารถนาควบคูไปกับการใช
นวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอน  และการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น  สวนแหลงเรียนรูใน
สถาบันนั้นสอดคลองกับขอเสนอของไชยา ภาวะบุตร (2549) ที่มีเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในดานหองสมุด  โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อปรับปรุงหองสมุด
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพสําหรับการศึกษาคนควาเพื่อประกอบการเรียนและการทําวิทยานิพนธ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิควรกําหนดเปาหมายในแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอของบประมาณที่เปน
แหลงเรียนรูดานเทคโนโลยีที่สําคัญสําหรับอนาคต(some important technologies of the future) โดยเฉพาะที่
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นตามแนวคิดของ  Salisbury (1996) ไดกลาวไวดังนี้ วิศวพันธุกรรม(genetic 
engineering) คลื่นเสียงผานระบบคอมพิวเตอร(voice activated computing) ตัวนําไฟฟาความ เร็วสูง
(superconductors) สมองกล(artificial intelligence) ใยแกวความเร็วสูง(fibre-optics)  อินเตอรเน็ต(internet)  ระบบ
ดิจิตอล(digital electronics) วัสดุเครื่องเคลือบ(ceramics)  ระบบเครือขายเช่ือมโยง(global positioning systems)  
บัตรบันทึกขอมูลอัจฉริยะ(smart cards) วัสดุผสม(composite materials) การโคลนนิ่ง(cloning) นาโนเทคโนโลยี
(nanotechnology) และเทคโนโลยีหุนยนต(robotics) 
 4.6.3 ประเด็นแนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานแหลงเรียนรูนั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้  (1) พัฒนา
หองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา  (2) จัดใหมีแหลงฝก
ปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะดานภายในสถาบันกอนออกฝกปฏิบัตินอกสถาบัน  (3) จัดแหลงขอมูล
สารสนเทศและบริการที่หลากหลาย  (4) จัดกิจกรรมในการสํารวจและสรางเครือขายความรวมมือกับแหลงฝก
ภาคปฏิบัติและแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ  ซึ่งสอดคลองกัน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550ข; 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547, 2547)  ที่กําหนดวา เพื่อประโยชนในการประสานงาน ระดม         
สรรพกําลังเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาในทองถิ่นของมหาวิทยาลัยใหมีหนวยงานประสานงานและระดมสรรพกําลัง
ทางการศึกษาในแตละมหาวิทยาลัย  เพื่อทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสาน      
การใชบุคลากร ทรัพยากรและความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย   สถาบันอุดมศึกษา
ควรรวมตัวทํางานเปนเครือขายเชิงพื้นที่ เครือขายเชิงประเด็น เพราะโจทยทองถิ่นเปนโจทยบูรณาการ ตองการ
ความรูหลายระดับหลากสาขา การทํางานที่มีมวลวิกฤติทั้งฝายอุปสงคและอุปทานตองมีการพิจารณา การทํางาน
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เชิงพื้นที่ควรหมายถึงพื้นที่เชิงภูมิสังคมนอกเหนือจากพื้นที่ตามเขตการปกครอง  และแนวทางในการพัฒนา
หองสมุดสอดคลองกับ ไชยา ภาวะบุตร (2549) ที่มีขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในดานหองสมุด  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงหองสมุดบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพสําหรับการศึกษาคนควาเพื่อประกอบการเรียนและการทําวิทยานิพนธ  และเสนอ
แนวปฏิบัติใหมีการปรับปรุงคุณภาพของหองสมุดบัณฑิตศึกษา  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา     
อยางเพียงพอ  จัดใหมีฐานขอมูลวิทยานิพนธทั้งในและตางประเทศ  จากแนวการดําเนินงานขอที่ (5) จัดขยาย
พ้ืนที่การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรในสถานที่ตาง ๆของสถาบัน  (6) จัดสรางหองสมุดประจําสาขาใหเพิ่มมาก
ขึ้น  (7)  จัดขยายการเปดใหบริการหองสมุดจนถึง 18.00 น.หรือมากกวาตามความเหมาะสม  (8) จัดหองเรียนให
เปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี  (9) จัดใหมีหองปฏิบัติการเฉพาะดานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่สะดวกและเหมาะสม  (10) จัดใหมีระบบการประสานงานกับศูนยการเรียนรูใหมากขึ้น  (11) จัดตั้งศูนยบริการ
ความรูตางๆแกทรัพยากรบุคคลทุกระดับในทองถิ่น  และ (12)  จัดแหลงเรียนรูเปนศูนยการศึกษาดานวัฒนธรรม
ทองถิ่น  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทองถิ่นชัยภูมิ หรือภาคอีสานสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข)  ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565  อุดมศึกษายังมี
ความเขาใจและการปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นเริ่มตน มีการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการบริหาร     
เชิงวิชาการโดยการจัดตั้งศูนยศึกษา การสรางผูนํานักปฏิบัติตนแบบกิจกรรมและโครงการในระดับนิสิตนักศึกษา 
ทั้งนี้อุดมศึกษาควรเปนผูนําใหเกิดการปฏิบัติได วิเคราะหได สรางความรูและองคความรูใหมได ใหเปนรูปธรรม
ทั้งระดับปจเจกชน ครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่(เชิงกายภาพ การปกครองและภูมิสังคม) องคกร ภาคการผลิต  และ
สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีพ้ืนฐานจากวิทยาลัยครูนั้นควรกําหนดแนวทางตามมาตรา 8(5) เสริมสราง    
ความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเปนวิชาชีพช้ันสูง  (6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย  ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นหรือสหกิจศึกษา  (7) ศึกษาและ
แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต และ              
การประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ  การบํารุงรักษา 
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  (8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547, 2547) ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2550ข)  ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565  ที่กําหนดใหอุดมศึกษาพึงจัดใหมีการศึกษา
ในระบบศิลปศาสตร(liberal arts education) ทั้งนี้หมายรวมทั้งสาระแหงศาสตรและกระบวนการแหงศาสตร 
เรียนรูบนฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม(work-based/community-based education) เชน          
ความรวมมือในภาคการผลิตและภาคสังคม(internship /apprenticeship)   สหกิจศึกษา(co-operative education), 
ทักษะวิศวกรรม(engineering practice school)   นอกจากนี้ โครงสรางประชากร ซึ่งอาจเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญ
กลุมหนึ่ง สําหรับอุดมศึกษาในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่องคือ การจัดแหลงใหเอื้อ
ตอการศึกษาผูใหญของสถาบันอุดมศึกษา  และสอดคลองกับผลการศึกษาของ พงษธร  สิงหพันธ (2551)  ที่ได
ศึกษาขอเสนอเชิงยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบวา ยุทธศาสตร    
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การจัดการเรียนรูสูความเปนเลิศ  ประกอบดวยยุทธศาสตรเชิงรุก (1) เรงรัดจัดระบบหอพักแหงการเรียนรู และ
หอพักคุณธรรมใหนักศึกษาครูไดอยูประจําหอพักตลอดหลักสูตรการศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มทักษะ  
ประสบการณชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักศึกษาครู  (2) เรงรัดพัฒนาการประสานงานการผลิตครู  
การจัดทําแผนการผลิตครูรวมกับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งมีขอมูลความตองการครูแตละประเภทจากสถานศึกษาที่
สังกัด  เพื่อใหการผลิตครูเปนไปตามความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง  และยุทธศาสตรเชิงรับ ใหเรงรัด        
การปรับปรุงหลักสูตรใหมที่เนนโรงเรียนเปนฐานการนําไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดจริง  เปนหลักสูตร      
สหวิทยาการที่เขมและลึก  เนนภาคปฏิบัติในสถานศึกษาใหมากขึ้นและสามารถพัฒนามาตรฐานเพื่อใหองคกร
วิชาชีพรับรองตามเกณฑมาตรฐาน  ผูสําเร็จการศึกษาไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และสงเสริม                  
การจัดระบบคัดกรองโรงเรียนในพื้นที่ใหเปนเครือขายที่ใชในการฝกและพัฒนานักศึกษาครูโดยแตงตั้งครูที่มี
ผลงานดี  เปนที่ยอมรับเปนครูตนแบบเปนครูพ่ีเลี้ยง  ดูแลและสอนการปฏิบัติงานหนาที่ตางๆ  ตลอดจนเปด
โอกาสใหครูในโรงเรียนเครือขายไดมีโอกาสในการสอน   วิจัยและปฏิบัติงานในคณะครุศาสตรดวย  
ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหคณาจารยในคณะครุศาสตรไดมีโอกาสหมุนเวียนไปสอน  วิจัยและปฏิบัติงานใน
โรงเรียนดังกลาวดวย  และภายในสถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหมีแหลงเรียนรูที่เปนปจจัยสงเสริมและใหบริการ
นักศึกษา (facilities)  รวมถึงประชาชนในทองถิ่น เชน รถโดยสารประจําทาง(shuttle-bus service)  บริการสื่อ
(media service) บริการคอมพิวเตอร(computing facilities)  หองสมุดเครือขาย(the library network)  กีฬาและ
อุปกรณออกกําลังกาย(sports and fitness facilities) (Victoria University, 2005)  
 4.7 ดานหลักสูตร     
 4.7.1 ประเด็นวัตถุประสงคของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานหลักสูตรนั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอเพื่อสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานทางวิชาการ  สอดคลองกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 8(5) เสริมสรางความเขมแข็ง
ของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพช้ันสูง  (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ 
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  (8) ศึกษา วิจัย 
สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น  รวมทั้งสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (2550)  ใน
มาตรา 86  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน  (1) สงเสริมให
มีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ  จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา 
วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา  จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา  การถายทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม  รวมทั้งเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม  และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต  (2) สงเสริมการประดิษฐ
หรือเพื่อใหเกิดความรูใหม  รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา  (3) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจาก
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ธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ  สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2542)  มีแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ในดาน    
การบริหารวิชาการ  (1) ใหอิสระและเสรีภาพทางวิชาการแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนระดับปริญญา 
ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา  (2) ใหมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวของ ไดแก เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการจัดตั้งและรับรองวิทยฐานะของสถาบัน ระบบรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพอุดมศึกษา ระบบการเทียบโอนผลการเรียน ระบบการประสานและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
เปนตน  (3) ใหมีระบบการรับรองสมาคม สภา หรือองคกรวิชาการ วิชาชีพตาง ๆ ทางดานอุดมศึกษา ซึ่งจะเขามา
มีบทบาทในการบริหารจัดการอุดมศึกษามากขึ้น ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 2542  และแนวโนมและ        
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและผลกระทบตอการศึกษาของไทยในตนทศวรรษที่ 21 (พ.ศ.2543-2553)  
กรณีศึกษาเฉพาะภูมิภาคตะวันออกของไทย  ที่พบวา  การอุดมศึกษาจะมีการขยายตัวของสถานศึกษาออก
สู ภูมิภาคมากขึ้น  ทั้งของรัฐและเอกชน  มีคณะวิชาสาขาใหมเปดสอนเพิ่มขึ้น  มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยน
โครงสรางระบบบริหารใหมเพื่อใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น  อีกทั้งเปดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ      
ความเปนนานาชาติ  รวมมือกับตางประเทศเปดสอน  ทาํวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกันมากขึ้น โดยสรุป
ในทุกระดับช้ันการศึกษาจะมีการนําวิชาภาษาตางประเทศ  คอมพิวเตอร การฝกงานและการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงปรารถนาควบคูไปกับการใชนวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอน  และการศึกษาภูมิปญญา
ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น (สุวิชัย  โกศัยยะวัฒน, 2542)  และสอดคลองกับขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของ ไชยา ภาวะบุตร (2549)  ในดานหลักสูตรที่มี
จุดมุงหมาย เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและสังคมได  และเสนอแนวปฏิบัติใหมีการปรับปรุงหลักสูตรเปนของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสกลนคร   สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหม  และเสนอใหมีการเปดสอนในระดับปริญญาเอก  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไดริเริ่มโครงการปริญญาเอกเชนกัน  แตยังขาดอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งเปนปญหา
ของทุกหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ตองการอาจารยประจําหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมถึง
ความเปนสากลของสถาบันซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นภดล  พูลสวัสดิ์ (2551)  ที่ไดพัฒนายุทธศาสตร  
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  โดยเสนอกลยุทธดานการจัดการศึกษาที่มี
หลักการมุงจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐและความตองการของสังคม  ตลอดจนชุมชนและทองถิ่น 
  4.7.2 ประเด็นเปาหมายของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานหลักสูตรนั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอมุงไปสูเปาหมายที่สําคัญ ไดแก  (1) หลักสูตรที่เปดจัด
การศึกษาสอดคลองกับความตองการของตลาดวิชาและไดมาตรฐานตามเกณฑที่เกี่ยวของ  (2) หลักสูตรที่มี
วิชาชีพควบคุมไดมาตรฐานตามเกณฑวิชาชีพที่เกี่ยวของ  (3) ทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัย    
(4) คณาจารยทุกสาขาวิชามีความรูความสามารถในการบริหารหลักสูตร และ  (5) มีคูมือและเอกสารประกอบ
หลักสูตรรายวิชาที ่เหมาะสมและเพียงพอ  จากเปาหมายในภาพรวม พบวา สอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของ
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รัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  โดยในขอ 4 ปรัชญา
และวัตถุประสงคของหลักสูตร  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ 
โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตใชได             
อยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม  และมีความสอดคลอง
กับกระทรวงศึกษาธิการ (2546ก)  ตามมาตรา 28  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ความวา หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ  ทั้งหลักสูตรสําหรับบุคคลตามมาตรา 10  
ตองมีลักษณะหลากหลาย  ทั้งนี้ ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให
เหมาะสมแกวัยและศักยภาพ   สาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ  ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล
ทั้งดานความรู   ความคิด   ความสามารถ   ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม   สําหรับหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง  และวรรคสองแลว  ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนา
วิชาการ  วิชาชีพช้ันสูงและการคนควาวิจัย  เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม  นอกจากนี้ขอเสนอที่ไดยัง
สอดคลองกับผลวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) ที่พบวาในดานการปฏิรูปการบริหาร
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน ตองมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง มี
รูปแบบการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ   มีแนวคิดที่สอดคลอง
กันในการที่สถาบันอุดมศึกษาตองเปนสถาบันเพื่อการพัฒนาทองถิ่น คือ สถาบันตองทําหนาที่ในการสํารวจวิจัย
และวิเคราะหปญหาของทองถิ่นหรือสังคม (จรัส  สุวรรณเวลา และคณะ, 2540; เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, 2541) 
นอกจากนี้ไพฑูรย  สินลารัตน (2548)  ยังไดใหขอมูลถึงสภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิจัยในสหรัฐ ใน
การปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีครั้งใหญ  โดยเฉพาะในระดับ    ปริญญาตรี   มี
การปรับปรุงหลักสูตรกันอยางกวางขวางในมหาวิทยาลัยมีช่ือ โดยเนนใหการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
เช่ือมโยงกับการวิจัย และสงเสริมนักศึกษาใหเติบโตถึงขีดสุด(capstone) ของแตละคน และควรคํานึงถึงขอเสนอ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข) ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  พ.ศ.2551-2565  
ที่ไดประมวลและคัดกรองภาพอนาคตจํานวนหนึ่ง ซึ่งคาดวาจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสังคมไทย 
และตอเนื่องมาถึงอุดมศึกษาประกอบดวยประเด็นผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงดานประชากร พลังงานและ
สิ่งแวดลอมการมีงานทําและตลาดแรงงาน   การกระจายอํานาจการปกครอง ความรุนแรงและความขัดแยงเยาวชน
และอาชีพภายหลังยุคอุตสาหกรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิควรพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ดวย 
  4.7.3 ประเด็นแนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานหลักสูตรนั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้         
(1) เปดสอนในหลักสูตรวิชาที่ขาดแคลนสอดคลองกับความตองการของตลาดวิชา  (2) จัดโครงการพัฒนา
หลักสูตรใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน (3) เรงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพใหผาน              
การประเมินโดยเร็ว  (4) ใหมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยภายในทุก 5 ป  (5) เพิ่มอัตราและศักยภาพ
อาจารยประจําของแตละหลักสูตร  (6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคณาจารยมีความรูความสามารถใน       
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การบริหารจัดการหลักสูตร  (7) จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเอกสารหลักสูตร คูมือการใชและเอกสาร
ประกอบ  (8) จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาวิเคราะหปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  (9) จัดกิจกรรมการเตรียม
ความพรอมในการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน  (10) สงเสริมและสนับสนุนใหมีเอกสาร
ประกอบการสอนทุกรายวิชา  (11) กําหนดแผนและมาตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ  (12) ใหมีการประชาสัมพันธดานหลักสูตรและการรับเขาศึกษาใหมากขึ้น  ซึ่งแนว      
การดําเนินงานที่ไดสอดรับกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542) ที่ไดศึกษาแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาระดับ อุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ที่แตละสถาบันตองกําหนด
เปาหมายและภารกิจที่ชัดเจนตามความพรอมและความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละสถาบัน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษา
ที่มุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ตองแสวงหาวิธีการจัดการศึกษาและยุทธศาสตรที่จะสามารถเขาถึงผูเรียน
ไดมากที่สุด การพัฒนาหลักสูตรตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และพิจารณาถึงความสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม สาระของหลักสูตร นอกจากมุงพัฒนาบัณฑิตอยางสมดุล ทั้งความรู ความสามารถ
และความดีงามแลว ยังตองมุงเนนการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูง และการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและ
พัฒนาสังคม  รูปแบบการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน ตองมีความหลากหลายตามความตองการของผูเรียน 
โดยไมจํากัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเอื้อตอการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต(life-long) โดยนอกจากจะจัดภายใน
สถาบันอุดมศึกษาแลวจะตองพัฒนารูปแบบใหมีความยืดหยุน  หลากหลายขึ้น  อาทิ  การจัดรวมกับ                  
สถานประกอบการในโปรแกรมพิเศษประเภทตางๆ  ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร ใหกาวทัน           
ความเปลี่ยนแปลงและเพื่อสรางบัณฑิตที่พึงประสงค มีความใฝรู สามารถคิด วิเคราะหวิจารณ ริเริ่มสรางสรรค มี
ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับความรูความสามารถในสาขาวิชาตางๆใหมีการกําหนด
มาตรฐานหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร การรับรองหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาแตละประเภทที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันสําหรับอุดมศึกษาแตละระดับ  แนวทางตามขอเสนอขางตนยังสอดคลองกับทิศทางของแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  พ.ศ.2551-2565  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข) ในสวนของระบบ
อุดมศึกษาปจจุบันที่มีสถาบันใหปริญญาประมาณรอยหาสิบแหงที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความซ้ําซอน  
แยงชิงนักศึกษาและทรัพยากร มีปญหาคุณภาพ  การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบันตองใชกลไกมาตรฐานและ
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไมใชความตองการของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ปดหนวยงานที่
มีคุณภาพการศึกษาต่ํา เกิดระบบอุดมศึกษาที่แบงงานกันทํา(division of labor) วางตําแหนงของแตละสถาบันให
เหมาะสม(positioning) แบงอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ กลุมวิทยาลัยชุมชน  กลุมมหาวิทยาลัยสี่ปและมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร  กลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง  มหาวิทยาลัยที่หลากหลาย
(comprehensive) และกลุมมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ทั้งสี่กลุมจะตอบสนองตอยุทธศาสตร     
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล ภาคการผลิตจริง การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต         
ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน   การรองรับการเปลี่ยนอาชีพ  เปลี่ยนงาน  เลิกจางงาน  การพัฒนาผลิตภาพ
ของผูทํางานตอเนื่อง ผูที่พนวัยทํางานจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากนี้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตองสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2548) เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  
ขอ 8 โครงสรางหลักสูตรที่มีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี ใหมีสัดสวนจํานวน
หนวยกิตของแตละหมวดวิชา ไดแก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู    
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อยางกวางขวางมีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคมเปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมี
เหตุผลสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูใน
สังคมไดเปนอยางดี  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ        
บูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร  ภาษา 
และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต  ขอ 9  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไม
นอยกวา 5 คนและในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย 2  คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารย
ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได  ขอ14  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนด
ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ               
(1) การบริหารหลักสูตร  (2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  (3) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํา
นักศึกษา  (4) ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และขอ 15         
การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ  5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 
และแนวทางในการดําเนินนโยบายจัดทําหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นตามขอเสนอ         
เชิงยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ของ นภดล พูลสวัสดิ์ 
(2551) ไดเสนอกลยุทธดานการจัดการศึกษาที่มีหลักการ มุงจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานสากล 
เพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและความตองการของสังคม  ตลอดจนชุมชน
ทองถิ่น  มีมาตรการในการสงเสริมการผลิตบัณฑิตในหลากหลายระดับและสาขาอาชีพ เพื่อสนองความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น  เรงรัดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย และเปนเอกลักษณ
เฉพาะแหง เปดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ทองถิ่นและ
ปจเจกบุคคล สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบใหไดมาตรฐาน เชน หลักสูตรปริญญาตรี  
ควบตอระดับปริญญาโท  หรือหลักสูตร 2 ปริญญาควบกับตางประเทศ  เพื่อใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใช
บัณฑิต  และสามารถสรางอาชีพอิสระได  และไดเสนอกิจกรรมที่ควรดําเนินการ เชน พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร สาขาวิชาตาง ๆ ที่มีอยูเดิมใหทันสมัย  เหมาะกับสังคมและเทคโนโลยี วิทยาการตาง ๆ ที่กาวหนา สราง
หลักสูตรที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย เชน เปดสอนวิชาเขมรศึกษา(Cambodia study) เปดสอนดาน
ภาษาตาง ๆ  เชน เขมร ลาว เวียดนามและอื่น ๆ ดานการทองเที่ยว วัฒนธรรมศึกษา ธุรกิจระหวางประเทศ 
กฎหมายระหวางประเทศ โดยอาจรวมมือกันกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  จัดการศึกษาโดยเนนการวิจัยเปน
ฐาน(research based) ในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ  ปรับปรุงอุปกรณและสื่อตาง ๆ ในหองบรรยาย ให
พรอมใชงานในการเรียนการสอน   เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีตอปริญญาโท ในสาขาที่มีความพรอม  ศึกษา
เกี่ยวกับของดีเมืองสุรินทร เชน ผาไหมสุรินทร ตะกราหวาย ฯลฯ ทั้งในดาน  การผลิต บรรจุภัณฑและ             
การจําหนาย  หรือศึกษาเกี่ยวกับสัตวที่เปนสัญลักษณของจังหวัด เชน ชางในดานวิทยาศาสตร หรือดานสังคมและ
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วัฒนธรรม เชน ตะกวด  เปนตน  และใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข)  ที่กําหนดแนวทางการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาใหโครงสรางพื้นฐานการเรียนรูของอุดมศึกษา เปนทั้งหัวใจและปจจัยสําคัญของอุดมศึกษา 
ครอบคลุมทั้งโครงสรางเชิงสารัตถะและโครงสรางทางกายภาพที่สําคัญ 4 ประการ  สวนหัวใจ คือโครงสราง
หลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดและสังคมในปจจุบันและอนาคต  หลักสูตรสองภาษาจะเปน
กลไกสําคัญ  อุดมศึกษา  พึงจัดใหมีการศึกษาในระบบศิลปศาสตร(liberal arts education)  ทั้งนี้หมายรวมทั้งสาระ
แหงศาสตรและกระบวนการแหงศาสตร เรียนรูบนฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม(work-
based/community-based education) เชน สหกิจศึกษา(co-operative education) ทักษะวิศวกรรม(engineering 
practice school) เศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนชาวไทยไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น 
สถาบันอุดมศึกษายังเขาใจและปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นเริ่มตน อุดมศึกษาควรเปนผูนําใหวิเคราะหได
ปฏิบัติได บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สรางความรูใหมเกิดผลเปนรูปธรรมทั้งระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่
(กายภาพ การปกครอง และภูมิสังคม) องคกร ภาคการผลิต  ขอเสนอของ พงษธร  สิงหพันธ (2551)  ที่ไดขอเสนอ
เชิงยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบวายุทธศาสตรที่ 1 การจัดการเรียนรู
สูความเปนเลิศ ไดเสนอยุทธศาสตรเชิงรับ คือ เรงรัดพัฒนาหลักสูตรใหมที่เนนคุณภาพเฉพาะ  มีการกําหนด
หลักเกณฑในการคัดกรองคนเกงและรักการเปนครูจริงๆเขาเรียน  เนนการพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ  มี     
จิตวิญญาณความเปนครูและมีความรับผิดชอบตอสังคม  (2) เรงรัดการปรับปรุงหลักสูตรใหมที่เนนโรงเรียนเปน
ฐานการนําไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดจริง  เปนหลักสูตรสหวิทยาการที่เขมและลึก เนนภาคปฏิบัติใน
สถานศึกษาใหมากขึ้นและสามารถพัฒนามาตรฐานเพื่อใหองคกรวิชาชีพรับรองตามเกณฑมาตรฐาน  ผูสําเร็จ
การศึกษาไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิควรเตรียมความพรอมใน       
การกาวไปสูความเปนสากลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ดวยการพัฒนาดานหลักสูตรและ       
การเรียนการสอน เชน การใหความรูทั้งภูมิภาคและโลก  มีความหลากหลายทั้งเนื้อหาสาระที่เปนองคความรู
สากล และมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกันกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  (2) ดานความรวมมือทางวิชาการ เชน มี   
การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
และการพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายสารสนเทศรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  (3) ดานการบริหารจัดการ
สถาบัน  เชน ผูบริหารมีความรูความเขาใจและมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาเพื่อความเปนสากลของสถาบัน  มี
นโยบายและเปาหมายของความเปนสากลของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และมีการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา (สมคะเน  ค้ําจุน, 2543)  ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรนั้นมหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง      
ทั้งในสวนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ผูเช่ียวชาญ หลักวิชาการและการมีสวนรวม Watson, Fullan & 
Kilcher (2000 อางถึงใน Marsh & Willis, 2003) ไดระบุถึงกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในการตัดสินใจพัฒนาหลักสูตร
สําหรับสถานศึกษาหรือทองถิ่นซึ่งเปนตัวบงช้ีในการพัฒนาหลักสูตร 6 กลุมผูเช่ียวชาญ คือ  (1) ผูเช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาวิชา(subject matter)  (2) ผูเช่ียวชาญทางครุศาสตร(pedagogy)  (3) ผูเช่ียวชาญการออกแบบหลักสูตร
(curriculum design)  (4) ผูเช่ียวชาญการประเมินผล(evaluation)  (5) ผูเช่ียวชาญองคการ(organization) และ        
(6) ผูเช่ียวชาญการเขียน(writing) 
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 4.8 ดานสื่อ นวัตกรรม     
  4.8.1 ประเด็นวัตถุประสงคของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานสื่อ นวัตกรรม นั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอเพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียนรูดวยสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (2550)  
มาตรา 86  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน  (2) สงเสริม
การประดิษฐหรือเพื่อใหเกิดความรูใหม  รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย  รวมทั้งให      
ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 7 ให
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการเรียนรู 
เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน             
มีสวนรวมในการจัดการ  โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และสงเสริมวิทยฐานะครู และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ในการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอน  (1) แตละสถาบันตองกําหนด
เปาหมายและภารกิจที่ชัดเจนตามความพรอมและความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละสถาบัน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษา
ที่มุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ตองแสวงหาวิธีการจัดการศึกษาและยุทธศาสตรที่จะสามารถเขาถึงผูเรียน
ไดมากที่สุด  รูปแบบการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน ตองมีความหลากหลายตามความตองการของผูเรียน โดย
ไมจํากัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเอื้อตอการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต(life-long) โดยนอกจากจะจัดภายใน
สถาบันอุดมศึกษาแลว จะตองพัฒนารูปแบบใหมีความยืดหยุนหลากหลายขึ้น ใหความสําคัญกับการลงทุนเพื่อ
การวิจัย สรางองคความรูและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการบริหารจัดการ ทั้งเพื่อพัฒนา
คุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางกวางขวางและทั่วถึง(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2542)  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาควรมีวัตถุประสงคเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาดวย 5 เทคโนโลยี(five 
technologies for educational change)  ตามแนวคิดของ Salisbury (1996) ประกอบดวย  (1) ระบบการคิด(systems 
thinking)  (2) การออกแบบระบบ(systems design)  (3) ศาสตรแหงคุณภาพ(quality science)  (4) การจัดการ     
การเปลี่ยนแปลง(change management) และ  (5) เทคโนโลยีการเรียนการสอน(instructional technology)  
  4.8.2 ประเด็นเปาหมายของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏชัยภูมิ ในดานสื่อ นวัตกรรมนั้น ผลการวิจัยมีขอเสนอมุงไปสูเปาหมายที่สําคัญ ไดแก (1) มีระบบ
ฐานขอมูล และการใหบริการการเรียนการสอนดวยสื่อทางเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและทั่วถึง  (2) มี        
การผลิต พัฒนา จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  (3) มีสื่อ เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เพียงพอ ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของคณาจารยและนักศึกษา และ (4) มีระบบ e-learning และ
มาตรการในการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล  ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของขอเสนอในการลงทุนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารในสถาบันอุดมศึกษาก็เปนสิ่งที่คุมคา (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544; สุกัญญา โฆวิไลกูล, 
2547)  มีแนวคิดที่เสนอไวอยางนาสนใจวา ผูที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนประโยชนไดมากก็สามารถไปไดไกล
กวา ทั้งนี้ตองอาศัยการลงทุน ทั้งในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง(hardware)  ระบบโปรแกรม
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ประยุกตตางๆ(software) และที่สําคัญที่สุด คือ ลงทุนพัฒนาบุคลากร(people ware)  โดยเฉพาะอาจารย  และยัง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข (2549)  ที่เสนอวา ควรจัดระบบอํานวย             
ความสะดวกดานเวลา  การใชหองปฏิบัติการเพื่อการวิจัย  สนับสนุนวัสดุอุปกรณและแหลงทุนสนับสนุนจาก
ภายนอกเพื่อการวิจัย  ประเมินสภาพการใชขอมูลของหองสมุด หรืออาจมีหนวยงานที่ดูแลทั้งระบบฐานขอมูล  
โดยเฉพาะสรางเครือขายระบบฐานขอมูลในเชิงรุกและนําเสนอขอมูลและผลวิจัยตางๆไปยังหนวยงานภายนอก
ทั้งในและตางประเทศ  ตลอดจนการกําหนดเปาหมายของสถาบันใหกาวทันและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  พ.ศ.2551-2565  และโดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการจางงาน นับตั้งแตเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร
เทคโนโลยีที่เปนแรงขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เพิ่มมูลคาในภาคบริการตลอดจนเทคโนโลยี
นําสมัยในยุคฐานความรู กอใหเกิดสิ่งที่เรียกวา ผลิตภาพ(productivity) และนวัตกรรม(innovation) ใน
กระบวนการผลิตทั้งที่เปนสินคาและบริการ  นอกเหนือจากการมองภาพอนาคตทางเทคโนโลยี (technology 
foresight)  แลว ในโลกตะวันตกมักมีนักคิดอนาคต(futurists)   ที่มีแนวคิดตอเทคโนโลยีที่มองไมเห็นในวันนี้ เชน 
เทคโนโลยีทางการแพทยเพื่ออายุยืนยาว  เทคโนโลยีเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีดาน
พลังงานใหม ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับอุดมศึกษา  การพัฒนาเทคโนโลยีโดยอุดมศึกษานั้น นอกเหนือจากการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการตีพิมพบทความทางวิชาการแลว การทําวิจัยตาม  ความตองการของประเทศก็เปนประโยชน
เชนเดียวกัน ความรวมมืออยางใกลชิดระหวางอุดมศึกษากับหนวยงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับประเทศ ซึ่งมีรอยตอกับโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และภาคเอกชนอยูแลว อาทิเชน ความรวมมือกับ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550ข) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดเปาหมายการเตรียมความพรอมในการใหบริการสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาให
สอดคลองกับเทคโนโลยีที่สําคัญสําหรับอนาคต(some important technologies of the future)  ประกอบดวย     
วิศวพันธุกรรม(genetic engineering) คลื่นเสียงผานระบบคอมพิวเตอร(voice activated computing)  ตัวนําไฟฟา
ความเร็วสูง(superconductors)  สมองกล(artificial intelligence) ใยแกวความเร็วสูง(fibre-optics)  อินเตอรเน็ต
(internet) ระบบดิจิตอล(digital electronics) วัสดุเครื่องเคลือบ(ceramics) ระบบเครือขายเชื่อมโยง(global 
positioning systems) บัตรบันทึกขอมูลอัจฉริยะ(smart cards) วัสดุผสม(composite materials) การโคลนนิ่ง
(cloning) นาโนเทคโนโลยี(nanotechnology) และเทคโนโลยีหุนยนต(robotics) (Hubbard, 2000)  
  4.8.3 ประเด็นแนวการดําเนินงานของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในดานสื่อ นวัตกรรมนั้น  ผลการวิจัยมีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้    
(1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล และการใหบริการการเรียนการสอนดวยสื่อทางเครือขายคอมพิวเตอรที่
ทันสมัย  (2) จัดขยายเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายบริการทุกช้ัน ทุกอาคารเรียนหลัก  (3) จัดโครงการสงเสริม      
การผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  (4) จัดสรรงบประมาณในการเพิ่ม
ปริมาณเอกสาร ตํารา และงานวิจัยใหเพียงพอและทันสมัย  (5) จัดหาสื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
คณาจารยนักศึกษา และชุมชนทองถิ่น  (6) จัดใหมีระบบ  e-learning และมาตรการในการนําไปใชอยางมี
ประสิทธิผล  (7) จัดหาตําราสาขาเฉพาะดานในระดับบัณฑิตศึกษาใหเพียงพอ  (8) ฝกอบรมการพัฒนาทักษะ     
การใหบริการของบุคลากรหองสมุด  (9) จัดใหมีการใหบริการการสําเนาขอมูลเอกสารการพิมพ และบริการอื่นๆ  
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และ (10) จัดใหมีระบบในการเปนสมาชิกหองสมุดของประชาชนในทองถิ่น  ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 8 (7)  ศึกษา
และแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและ         
การประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา 
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547, 2547)  สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิมานพร รูปใหญ (2547)  ที่ไดศึกษาการพัฒนาตัวบงช้ี
คุณภาพของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เอกชน  ในสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  พบวา องคประกอบของตัวบงช้ีคุณภาพที่มีความเหมาะสมในการประกันคุณภาพหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ประกอบดวย 5 องคประกอบ ซึ่งตัวบงช้ีที่มีคาเฉลี่ยน้ําหนักมากที่สุดในแตละ

องคประกอบ ไดแก มีแผนการดําเนินงาน( X =9.04)  มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความตองการของผูใช

( X = 8.97)  มีบริการยืม-คืนที่สะดวกรวดเร็ว( X = 8.97)  มีการกําหนดโครงสราง  การบริหารงานหองสมุดอยาง

ชัดเจน( X = 9.07)  บุคลากรมีความเต็มใจและใหบริการดวยความสุภาพ ( X = 9.07)  มีการตรวจสอบการใชเงิน

งบประมาณ ( X =8.81)  มีการประเมินคุณภาพหองสมุด ( X =9.03)  และผลการวิจัยครั้ งนี้  หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถนําองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพที่ไดไปใชในการตัดสินใจวางแผนและ
ปรับปรุงการดําเนินการประกันคุณภาพหองสมุดตอไป  สวนแนวปฏิบัติใหมีการปรับปรุงคุณภาพของหองสมุด
บัณฑิตศึกษา  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาอยางเพียงพอ  และจัดใหมีฐานขอมูลวิทยานิพนธทั้งใน
และตางประเทศตามขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในดานหองสมุด(ไชยา ภาวะบุตร, 2549)  และนภดล พูลสวัสดิ์ (2551) ไดเสนอผลการจัดทํายุทธศาสตร
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร โดยเสนอกลยุทธดานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหลักการ มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให
หลากหลายรูปแบบ และใหการบริการทางวิชาการอยางทั่วถึง  ตลอดจนนํามาใชเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ   มีมาตรการจัดทําแผนแมบทพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งแผนพัฒนาระบบเครือขาย แผนการจัดหา
อุปกรณและแผนพัฒนาบุคลากร  สรางเครือขายระบบพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหเช่ือมโยง
กับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีของรัฐ
เพื่อใชในการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  และการบริการทางวิชาการ จัดหาสื่อ อุปกรณเทคโนโลยี
ประจําหองบรรยายใหญ และสนับสนุนใหอาจารยสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  ตลอดจน          
การบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ  จัดทําขอมูล  ประวัติอุปกรณ  ตรวจสอบระยะเวลาการทํางาน ความคุมคา
และประสิทธิภาพของอุปกรณ  เพื่อการจัดหาทดแทน  ซอมบํารุง  จัดทําแผนการจัดการอุปกรณและบํารุงรักษา 
ในแตละป  ควรมีแนวดําเนินงานโครงการพัฒนาอาจารยใหใชบทเรียนสําเร็จรูปในการจัดการเรียนการสอน  
โครงการปรับปรุงวิธีการสอนในรายวิชาตางๆ  โครงการปรับปรุงระบบและจัดหาชองเครือขายเพิ่มเติม โครงการ
เปดสอนในหลักสูตรการศึกษาทางไกล และโครงการประชาสัมพันธหนวยงานแกนักศึกษาและประชาชน
ผูเกี่ยวของ เปนตน  สวนในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565  ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (2550ข)  ไดเสนอเทคโนโลยีซึ่งมีอิทธิพลสูงตอวิถีชีวิต อาชีพ และธุรกิจอุตสาหกรรมใหมๆ คือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปฏิวัติสารสนเทศเริ่มขึ้นโดยวิวัฒนาการของวงจรรวม คอมพิวเตอร 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและอินเตอรเน็ตกอใหเกิดการจางงานและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  โลกยุคสารสนเทศ
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เปนสังคมไรพรมแดน  การเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูกระทําไดงาย  เทคโนโลยีแพรกระจายอยางกวางขวาง 
โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา มีนวัตกรรมและตลาดแรงงานใหม ๆ ที่มีมูลคาเพิ่มและมูลคาสูง บนพื้นฐานของ
นวัตกรรมทรัพยากรมนุษย โครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมสารสนเทศ ดังที่ระบุไวในนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศของไทย(IT 2010)  ซึ่งเมื่อแปลงเปนรายละเอียดของ การพัฒนา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ   
การสื่อสาร ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมแลว จะอยูในรูปแบบของโครงการพัฒนาทางดานสังคม(e-Society)   
การศึกษา(e-Education)  อุตสาหกรรม(e-Industry)  พาณิชยกรรม(e-Commerce) โดยรัฐมีบทบาทนําผานโครงการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(e-Government)  นอกจากนี้ โลกยุคสารสนเทศ ยังเปนปจจัยสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทํางานและการจางงานของแรงงานในอนาคต ซึ่งเปนภาพอนาคตที่สําคัญตอการออกแบบอุดมศึกษาในปจจุบัน   
โดยผานนโยบายการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ(government procurement)   สรางหัวใจหรือสมองของการบริหาร
จัดการ และการพัฒนาชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ รัฐพึงกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตอง
ใหความรวมมือในการจัด เก็บขอมูลของตนเองที่ทันสมัยอยู เสมอ   จัดระบบการคุมครองผูบริโภคจาก                
การใหบริการขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยผูเรียนและผูปกครองมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลอุดมศึกษาที่มี
ความถูกตองและทันสมัย  สนับสนุนอุดมศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเขาถึง(access) 
และการลดชองวางดิจิทัล(digital divide)  เพื่อการเรียนรูเฉพาะตัว(customization) ไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน
(massification)  ลงทุนการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐลงทุนใหอุดมศึกษา
เปนแหลงเรียนรู วิจัย ทดลอง และสาธิต จัดทําสื่อการเรียนรูของมหาวิทยาลัยออกสูสาธารณะ(open courseware)  
ลงทุนและจัดการในการจัดระบบเครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรู ศึกษาและเตรียมการรองรับผลกระทบเชิงลบ
(discordance)  อันเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับ
แนวคิดของรัชตวรรณ  กาญจปญญาคม และปรียานุช  แยมวงษ (2550)  ที่ระบุเหตุผลสําคัญที่จะตองมีกรอบของ
ความเปนเลิศเนื่องจากการแขงขันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ลูกคาตองการสิ่งที่มากกวาเรื่องของคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑและบริการ แตยังมีเรื่องคุณภาพของสิ่งที่คาดคิดไปไมถึง หรือที่เรียกวา การตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม(e-commerce) และ
กฎหมายมีความเขมงวดมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ  แนวโนมของระดับโลกที่กําลังเกิดขึ้น มี        
การสํารวจ CEO ขององคกรยักษใหญ 2,500 ราย โดยถามวา การเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกขณะนี้คืออะไร มี 94% 
ตอบวาเปนเรื่องของโลกาภิวัตน(globalization)  มี 88% วาเปนเรื่องของการปรับปรุงของการจัดการความรูภายใน
องคกร พูดงายๆ คือ องคกรที่จะอยูรอดในระยะยาวตองมีสิ่งที่เปนองคความรูของตนเองภายใตรูปแบบใหม 
(version) ค.ศ.2007   เปนคําถามหนึ่งขอ คือ สมรรถนะหลักขององคกร(core competence)  คืออะไร ที่คิดวาเราเกง
กวาคนอื่นแลวทําใหเราอยูรอดและเปนที่ยอมรับของผูที่มารับบริการกับเราหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียกับเรา มี 
79% บอกวายังเปนเรื่องของการลดตนทุน ลดเวลาเพื่อความสามารถในการแขงขัน(cost and cycle time reduction) 
และ 78% บอกวาเปนเรื่องของการเขาถึงหวงโซตลาดในระดับโลก(improve supply chains) เพราะฉะนั้นตอไปนี้
แมในธุรกิจที่บริษัทยักษใหญที่มาลงทุนในเมืองไทย แตไมแนวาจะซื้อจากผูผลิตในเมืองไทย อาจจะซื้อจากผูผลิต
ทั่วโลกไดเลย หรือแมกระทั่ง บริษัทเล็กๆ อยูในเมืองไทยอาจจะมีโอกาสไดสงไปใหกับผูผลิตทั่วโลกไดเชนกัน
เพราะวาเปนเรื่องของหวงโซการผลิตทั่วโลก  เปนเรื่องของการผลิตภายใตทําเลที่ต้ัง(multiple location) ในหลายๆ 
ประเทศ ฉะนั้นตอนนี้อยูที่วา ใครเกงกวา มีประสิทธิภาพมากกวา ถูกกวา จะเปนผูถูกเลือกใหเปนฐานในการผลิต   
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5. ขอเสนอแนะ 
 5.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาที่ไดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ควรนําผลการวิจัยเชิงนโยบายไปใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารที่มีอํานาจทั้งในระดับคณบดี  อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยในการตัดสินใจ
กําหนดนโยบายพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ดังนี้ 
 5.1.1 ควรนําวัตถุประสงคที่ไดจากผลการวิจัยไปปรับใชและกําหนดเปนนโยบายเพื่อ
พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยใน  8 ดาน หรือ 8 นโยบาย เพื่อมอบใหผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปสู
การปฏิบัติ 
 5.1.2  ควรนําเปาหมายที่ไดจากผลการวิจัยไปปรับใชและกําหนดเปนเปาหมายเพื่อพัฒนา
วิชาการของมหาวิทยาลัยใน 8 ดาน หรือ 8 นโยบาย เพื่อมอบใหผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํา
แผนปฏิบัติการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
  5.1.3 ควรนําแนวการดําเนินงานที่ไดจากผลการวิจัยไปปรับใชและกําหนดเปนกลยุทธ
หรือมาตรการเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยใน 8 ดาน หรือ 8 นโยบาย เพื่อใหผูบริหารและหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดทําแผนงาน  โครงการ หรือกจิกรรมใหตอบสนองตอกลยุทธหรือมาตรการที่กําหนดไว 
  5.1.4. ดานการเรียนการสอน   ควรมุงเปาหมายใหนักศึกษาไดศึกษาจากแหลงเรียนรูใน
สภาพจริงทั้งในและนอกสถานศึกษาดวยตนเอง อาจารยใชสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสอน อาจารยจัด       
การเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  มีทักษะ เทคนิค วิธีการสอน และการประเมินผลที่นาสนใจ สามารถ
เช่ือมโยงสูการนําไปใชในสภาพที่แทจริงได อาจารยประจําหลักสูตรทุกสาขาวิชาสามารถจัดโครงสรางหลักสูตร 
เนื้อหาสาระวิชาและจัดอาจารยผูสอนไดเหมาะสม  ตามความชํานาญ  และมีประสิทธิภาพ    
  5.1.5 ดานการวิจัย   ควรมุงเปาหมายใหบุคลากรมีศักยภาพทางการวิจัย  นักศึกษาทุก
สาขาวิชาสามารถทําวิจัยได  อาจารยมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องหนึ่งเรื่องตอคนตอป  สถาบันมีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและไดรับการเผยแพรหรือถูกนําไปใชมากขึ้น มีทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้นและ
เพียงพอ   มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  
  5.1.6 ดานนักศึกษา   ควรมุงเปาหมายใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีอาชีพที่เหมาะสม  
พ่ึงตนเองไดหรือศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ นักศึกษาที่ผานระบบการรับเขามี
คุณสมบัติและคุณภาพสูง มีอาคารศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษา มีระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
มีกิจกรรม ชมรม โครงการ และงบประมาณดานการพัฒนานักศึกษาเพิ่มขึ้น และตอเนื่อง นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคมากขึ้น และนักศึกษามีความเปนเลิศในทักษะทางวิชาการสูงขึ้น  
  5.1.7 ดานคณาจารย ควรมุงเปาหมายใหมีอาจารยที่มีศักยภาพทางวิชาการประจําทุก
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิผล อาจารยที่จัดเขาสอนเปนผูมีความรู
ความสามารถ  ตรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ  มีระบบการสรรหาและระบบประเมินการสอน  คุณธรรม 
จริยธรรมของอาจารย ที่มีประสิทธิผล  และใหคณาจารยมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่   
  5.1.8 ดานการบริหารจัดการ ควรมุงเปาหมายใหมีระบบโปรแกรมสําเร็จรูปหรือ MIS 
ในการบริหารจัดการและใหบริการวิชาการ  มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเอื้อตอการพัฒนาวิชาการ   
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ผูบริหารวิชาการในทุกระดับเปนผูมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับ  มีการระดมทรัพยากรการจัดการทาง
การเงินและงบประมาณเพื่อสงเสริมการพัฒนาวิชาการมากขึ้น  สถาบันผานการประเมินตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. 
และ สมศ.ในระดับสูง  คณาจารยและผูบริหารทุกระดับมีภาวะผูนําทางวิชาการ และมีกลไกในการควบคุม          
การดําเนินงานโครงการพิเศษนอกสถาบันที่มีประสิทธิภาพ   
  5.1.9 ดานแหลงเรียนรู   ควรมุงเปาหมายใหมีหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาและคอมพิวเตอรที่สะดวกและทันสมัย  มีแหลงฝกปฏิบัติจริง 
หองปฏิบัติการเฉพาะดานภายในและภายนอกสถาบันที่เปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี  มีแหลงขอมูลสารสนเทศ
และการบริการที่หลากหลาย  ขยายเวลาการใหบริการมากขึ้น และมีหองสมุดประจําสาขาวิชาหรือคณะ    
  5.1.10 ดานหลักสูตร ควรมุงเปาหมายใหหลักสูตรที่ เปดจัดการศึกษาสอดคลองกับ      
ความตองการของตลาดวิชาและไดมาตรฐานตามเกณฑที่เกี่ยวของ  หลักสูตรที่มีวิชาชีพควบคุมไดมาตรฐานตาม
เกณฑวิชาชีพที่เกี่ยวของทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัย  คณาจารยทุกสาขาวิชามีความรู
ความสามารถในการบริหารหลักสูตร  มีคูมือและเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาที่เหมาะสมเพียงพอ 
  5.1.11 ดานสื่อ นวัตกรรม    ควรมุงเปาหมายใหมีระบบฐานขอมูล และการใหบริการ       
การเรียนการสอนดวยสื่อทางเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและทั่วถึง  มีการผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  มีสื่อ เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เพียงพอ ทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของคณาจารยและนักศึกษา  มีระบบ e-learning และมาตรการในการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล    
 5.2 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยสูการปฏิบัติ 
  5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงกระบวนการ      
   5.2.1.1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่งเปนผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18  ในการกําหนดนโยบาย  ควรกําหนดใหมีนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โดยมอบหมายใหผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยเปนผูจัดทํารางนโยบาย  และ
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบเมื่อจะเขารับตําแหนงผูบริหารในทุกๆสี่ป  หรือเมื่อเปลี่ยนสภามหาวิทยาลัย
ชุดใหม  หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอธิการบดี 
   5.2.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   โดยคณะผูบริหารระดับสูง   ควรให
ความสําคัญตอการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการจัดทํา
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ระยะสี่ป หรือแผนยุทธศาสตรสี่ป  เพื่อตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยที่  
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนนโยบายไว   ซึ่งการมีสวนรวมนี้จะชวยใหเกิดการประสานงานภายในองคกรเปน
ความรวมแรงรวมใจ  ซึ่งจะชวยใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล 
มากกวาการกํากับควบคุม  และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบกอนนําไปสูการบริหารจัดการ
ในทุกหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย 
   5.2.1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โดยคณะผูบริหารระดับคณะ หรือสํานัก และ
ระดับกองในสังกัด  ไดแก  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  สํานักงานอธิการบดี  กองนโยบายและแผน และ
กองกลาง  รวมถึงสวนงานภายในระดับคณะหรือสํานัก  ไดแก วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  และสถานบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีหนาที่จัดทําแผนงบประมาณหรือแผนปฏิบัติการประจําป  
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ใหรองรับและตอบสนองตอกลยุทธหรือมาตรการ ตัวบงช้ีหรือตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  เสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย และนําไปสู         
การปฏิบัติการตามแผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมของแตละหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยตอไป 
   5.2.1.4 คณาจารยหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบแผนงาน  โครงการ 
หรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป  ดําเนินงานตามปฏิทินการดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแตละแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมนั้น 
   5.2.1.5 มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี  รองอธิการบดีฝายแผนงาน  ผูอํานวยการ
กองนโยบายและแผน  ควรพัฒนากลไกการกํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ตามแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมของแตละหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย  ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอ   
การพัฒนาวิชาการ 

  5.2.1.6 มหาวิทยาลัยควรพัฒนากลไกในการสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร   
การพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยไปยังคณาจารย  และบุคลากรของหนวยงานภายในระดับปฏิบัติการในสังกัด  
รวมถึงหนวยงานภายนอกและชุมชนทองถิ่น ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบเอกสาร  ปายโฆษณา          
การนําเขาสูวาระการประชุมของหนวยงานภายในสถาบันทุกระดับ  การประชุมสัมมนาทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ  
สื่อวิทยุประจํามหาวิทยาลัย  เปนตน 
  5.2.2 ขอเสนอแนะเชิงเนื้อหา    
   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิควรเรงดําเนินการเพื่อแกไขปญหาทางวิชาการของสถาบัน
ตามสภาพความจําเปนในปจจุบันอยางเรงดวน  ดังนี้  
   5.2.2.1 ดานการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ควรเรงรัดคุณภาพ
บัณฑิตดวยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติไดจริงทั้งในหองปฏิบัติการ
และในสถานประกอบการจริง  อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหสูงขึ้น ปรับปรุงระบบ
การจัดวางอาจารยเขารับผิดชอบวิชาที่สอนใหเหมาะสมในวิชาตามศาสตรหรือสาขาที่ชํานาญการ และจัดโครงการ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิชาใหกับประธานและเลขานุการทุก
สาขาวิชา 
   5.2.2.2 ดานการวิจัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ควรเรงรัด   กําหนดเกณฑภาระ
งานใหอาจารยไดทําวิจัยทุกคนอยางนอยหน่ึงเรื่องตอคน  พัฒนาบุคลากรและเสริมสรางศักยภาพทางการวิจัย   เรง
ระดมการเพิ่มทุนวิจัยจากภายในและภายนอก  สนับสนุนสงเสริมโครงการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  และจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย   
   5.2.2.3 ดานนักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ควรเรงรัดดําเนินงานพัฒนา
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา  สนับสนุนสงเสริมนักศึกษาในทุกระดับสูความเปน
เลิศทางวิชาการ  การวิจัย และการเขารวมแขงขันทักษะในระดับตาง ๆ  สงเสริมการไดงานทํา การศึกษาตอและ
การเสริมสรางความพึงพอใจของสังคมผูใชบัณฑิต  และพัฒนาระบบการรับเขานักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
   5.2.2.4 ดานคณาจารย   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ควรเรงรัดจัดสรรกรอบอัตรา 
เพิ่มคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณของอาจารยใหสอดคลองกับหลักสูตรที่เปดสอน จัดปจจัยและ
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งบประมาณจูงใจสนับสนุนการกําหนดตําแหนง ผลงานทางวิชาการ และรางวัลเกียรติยศช่ือเสียง พัฒนาระบบ
ระเบียบการสรรหาอาจารยใหไดผูที่มีความรูความสามารถสูง  และพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหทําหนาที่ได
อยางแทจริงในการดูแลชวยเหลือนักศึกษา    
   5.2.2.5 ดานการบริหารจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ควรเรงรัดดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินและงบประมาณใหมีประสิทธิภาพสงเสริมตอการพัฒนาวิชาการ  
พัฒนากลไกในการบริหารจัดการศึกษาโครงการพิเศษนอกสถาบันที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงพัฒนาระบบ         
การจัดการ ควบคุม ประเมินภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหสงเสริมตอการพัฒนางานวิชาการ  จัดกรอบ
ตําแหนง เกลี่ยอัตรา จัดวางบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงานของแตละหนวยงานในสังกัด ปรับปรุงระเบียบ 
ขอบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหาผูบริหารวิชาการในทุกระดับ และจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาวิชาการในสัดสวนที่สูงขึ้น  
   5.2.2.6 ดานแหลงเรียนรู    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ควรเรงดําเนินการจัดใหมี
แหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะดานภายในสถาบันกอนออกฝกปฏิบัตินอกสถาบัน จัดกิจกรรมใน    
การสํารวจและสรางเครือขายความรวมมือกับแหลงฝกภาคปฏิบัติและแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ  จัดสราง
หองสมุดเฉพาะดานประจําสาขา  และจัดแหลงเรียนรูเปนศูนยการศึกษาดานวัฒนธรรมทองถิ่น และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในทองถิ่นชัยภูมิ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  5.2.2.7 ดานหลักสูตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ควรเรงรัดดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพใหผานการประเมินโดยเร็ว  โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาวิชาครุศาสตร ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพไดมาตรฐานใหทันสมัยภายในทุกหาป ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย      
สวนใหญใชมากวาหาป เพิ่มกรอบอัตราและศักยภาพอาจารยประจําของแตละหลักสูตรใหผานเกณฑขั้นต่ําของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับเขาศึกษาใหมากขึ้นดวยวิธีการที่หลากหลาย 
   5.2.2.8 ดานสื่อ นวัตกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ควรเรงรัดดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณในการเพิ่มปริมาณเอกสาร ตํารา และงานวิจัยใหเพียงพอและทันสมัย  ฝกอบรมการพัฒนา
ทักษะการใหบริการของบุคลากรหองสมุด  และจัดหาตําราสาขาเฉพาะดานในระดับบัณฑิตศึกษาใหเพียงพอ 
 5.3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 5.3.1 ควรวิจัยปฏิบัติการเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาในดานใดดานหนึ่งจากขอเสนอ           
เชิงนโยบายในการวิจัยครั้งนี้  โดยอาจจะวิจัยในระดับหนวยงานภายในสถาบัน  หรือภาพรวมทั้งสถาบันก็ไดตาม 
ความเหมาะสม 
 5.3.2 ในระยะของการประกาศใชนโยบาย  ควรวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพการนํา
นโยบายของสถาบันสูการปฏิบัติ  เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชประกอบในการปรับปรุงและพัฒนากลไก
ตางๆของสถาบันใหสามารถขับเคลื่อนนโยบายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
 5.3.3 ผูบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี       
สวนรวม(Participatory action research)  เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาวิชาการในองคประกอบยอยที่มีปญหาระดับ
มากดานใดดานหนึ่ง  เชน  ดานการเรียนการสอน  หรือดานหลักสูตรเปนตน 
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 5.3.4 อาจารยควรวิจัยและพัฒนา(Research & development)  ในการพัฒนาคุณภาพดาน
การเรียนการสอน  ซึ่งเปนปญหาในระดับมาก  หรือดานอื่นๆ ที่มีปญหาระดับปานกลาง เชน  การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรใหทันสมัย  เปนตน 

5.3.5 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการควรวิจัยเพื่อพัฒนา
มาตรฐานและตัวช้ีวัดคุณภาพวิชาการระดับอุดมศึกษา เพื่อใชในการประเมินมาตรฐานคุณภาพวิชาการ
ระดับอุดมศึกษา  หรือใชในการจัดลําดับ  แบงกลุมหรือกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา  
หรือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการระดับอุดมศึกษาของไทย 
 5.3.6 ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหมีการวิจัยเชิงนโยบายในรายดานของ
องคประกอบในการพัฒนาวิชาการของแตละสถาบันกอนเสนอนโยบายตอสภามหาวิทยาลัย 
 5.3.7 สภามหาวิทยาลัยซึ่งมีหนาที่ในดานนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงควร
วิจัยอนาคตในระยะสิบปขึ้นไปเพื่อเปนแนวทางในการบริหารสถาบันที่ตอเนื่อง 
 5.3.8 เมื่อสิ้นสุดระยะของการประกาศใชนโยบาย  ควรวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผล     
การนํานโยบายของสถาบันสูการปฏิบัติ  ซึ่งจะไดขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผูมีอํานาจใน       
การตัดสินใจยุติ หรือสานตอในนโยบายแตละดานนั้น    
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบเครือ่งมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



                291 

 

รายนามผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบเครือ่งมือวิจัย 
........................................................................... 

 
1.   รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ  สิงหะพล    รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      นครราชสีมา 
2.   รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร    ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3.   รองศาสตราจารย ดร.บุญชวย  ศิริเกษ    ประธานโครงการปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหาร 
      การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
4.   รองศาสตราจารย ดร.ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข รองศาสตราจารย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5.   รองศาสตราจารย ดร.บุญชม  ศรีสะอาด    ประธานโครงการปริญญาเอกสาขาวิชาวิจัยและ 
      ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
6.   รองศาสตราจารย ดร.สมคิด  สรอยน้ํา    เลขานุการโครงการปริญญาเอก มหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏอุดรธานี 
7.  รองศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา    รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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ภาคผนวก  ข 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
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แบบบันทึกการสังเกต 
บันทึกการสังเกต ……………………………………………………………………………………………. 

วันที่ ............เดือน.............................. พ.ศ. .............  ชวงเวลา........................ น. 
สถานที่สังเกต................................................................. 

วัตถุประสงคการสังเกตครั้งนี้  ............................................................................................................ 
กรอบการสังเกต 
ของ Lofland 

 

ส่ิงที่สังเกต 
หมายเหต ุ
(Remark) 

องคประกอบ
ส่ิงแวดลอม (Setting) 
 
 
การกระทําของแตละ
บุคคล (Act) 
 
กิจกรรม (Activity) 
 
การมีสวนรวม
(Participation) 
 
ความสัมพันธ 
(Relationship) 
 
ความหมาย (Meaning) 
 

  ความเหน็ของผูสังเกต 
 สมมุติฐาน 
 ขอเสนอ/แผนขั้นตอไป 
 คําถาม/ประเดน็ใหม 

 
 
 

บันทึก  1)  ขอมูลเพิ่มเติมกับสิ่งที่สังเกต  2)  ความเหน็ของผูวิจัยในสิ่งทีสั่งเกต  3)  การสะทอน 
                ตนเอง (self  reflection)   
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
. 
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แบบสมัภาษณเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  ขอเสนอเชิงนโยบายเพือ่พัฒนาวชิาการในสถาบันอดุมศึกษา: กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ 
.......................................................................................... 

คําชี้แจง    
 1.  แบบสัมภาษณชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ และ      
การอภิปรายกลุมเปาหมายของผูเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

1.1 การสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ(expert in-depth interview)  จํานวน  9  ทาน  
โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง(semi-structure interview)  ชนิดปลายเปด  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงไดกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญทั้งจากในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไว 
ดังนี้  

   1.1.1 นักวิชาการอุดมศึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรดาน              
การอุดมศึกษาที่มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่มีประสบการณการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา  5 ป   

   1.1.2 นักวิชาการบริหารการศึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรดาน    
การบริหารการศึกษาที่มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย  หรือผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่มีประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแลว
ไมนอยกวา  5  ป   

      1.1.3 เปนผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา  ในตําแหนงอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีฝายวิชาการหรือคณบดีหรือมีประสบการณดํารงตําแหนงดังกลาวในสถาบันอุดมศึกษา
มาแลวไมนอยกวา 4  ป   

1.2 การอภิปรายกลุมเปาหมายของผูเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จํานวน  11  ทาน 
 2. การศึกษาครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา เร่ือง“ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
วิชาการในระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” ซ่ึงมีกิจกรรมการสังเกตและ
บันทึกภาคสนามในมหาวิทยาลัยตนแบบ 5 สถาบัน  การวิจัยสํารวจในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
การประชุมปฏิบัติการรางขอเสนอ  การสนทนากลุมเปาเหมายของผูบริหารที่ เกี่ยวของใน            
การกําหนดนโยบาย การสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ และการประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียกับ
การพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ขอมูลที่ไดจะนําไปใชในการวิเคราะห 
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สังเคราะห และปรับปรุงขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาวิชาการของหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
เสนอตอที่ประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
และผูบริหารสถาบันตอไป  
    3. การดําเนินการหลังจากที่ผูขอสัมภาษณไดติดตอและนัดหมายวันเวลาและขอบขาย
สาระหรือประเด็นกับทานผูทรงคุณวุฒิที่จะใหสัมภาษณแลว  ผูขอสัมภาษณจะไปเตรียม              
ความพรอมกอนถึงเวลาพอสมควร  ขอเขาสัมภาษณ  ทักทายปราศรัย  แนะนําตัว แจงวัตถุประสงค
ใหชัดเจน ขออนุญาตบันทึกเสียงหรือใหมีผูชวยจดบันทึก  แลวจึงขอใหผูใหสัมภาษณแนะนํา
ประวัติการศึกษา หนาการทํางานหรือขอมูลที่เกี่ยวของโดยสังเขป สรางบรรยากาศใหเปนกันเอง
และเปนกัลยาณมิตรในการสัมภาษณ   
 4. ลักษณะของแบบสัมภาษณ  
 เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง(semi-structure interview)  ชนิดปลายเปด   
ประกอบดวยขอคําถามแบบปลายเปด  มี  3 ประเด็นคําถามหลัก ครอบคลุมองคประกอบของ      
การพัฒนาวิชาการระดับอุดมศึกษาทั้ง  8  ดาน  ดังนี้ 
  (1) ขอเสนอเชิงนโยบายที่ผูวิจัยนําเสนอมีความเหมาะสมและความเปนไปไดมาก
นอยเพียงใด   ในการพัฒนาวิชาการระดับอุดมศึกษา กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ?    
  (2) ประเด็นที่ควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติมใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาหรือ
ความตองการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ตามความคิดเห็นของทาน  มีอะไรบาง ?    
  (3) ทานคิดวาจากแนวโนมของการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต  จะ
เปนไปในทิศทางใด   และควรเพิ่มเติมขอเสนอใดใหสอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นนั้น ?    
 ผลจากการใหสัมภาษณของทานเปนสิ่งที่มีคุณคาและมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ผลการวิจัยอันจะนําไปสูขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาวิชาการของสถาบันใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  จึงใครขอความกรุณาทานชวยตอบคําถามทุกขอตามความคิดเห็นที่แทจริงของทาน  จักเปน
พระคุณยิ่ง 
 
                                                                           ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา    ณ    โอกาสนี้ 
 
                                                                                                             นายสมภาร  ศิโล 
                                           หัวหนาโครงการวจิัย 
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แบบสมัภาษณเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาวิชาการของมหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

.......................................................................................... 

คําชี้แจง    
 1. แบบสัมภาษณชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการสัมภาษณกลุมเปาหมายของผูมีสวน
เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย   การพัฒนาวิชาการ   การวางแผนและการนํานโยบายไปสู         
การปฏิบัติโดยตรง  ไดแก อธิการบดี  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  คณบดีคณะเปาหมายการศึกษา  ผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมและบริการวิชาการหรืองานทะเบียน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา ผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา และผูอํานวยการศูนยภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และหรือหนวยงานสนับสนุนวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น   
 2. การศึกษาครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา  เร่ือง “การศึกษาสภาพปญหาและแนวทาง 
การพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในบริบทการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ           
การพัฒนาทองถ่ิน”   ซ่ึงมีกิจกรรมการสังเกตและบันทึกภาคสนามในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
การสนทนากลุมเปาเหมายและการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารกลุมเปาหมาย  ขอมูลที่ไดจะนําไปใช
ในการวิเคราะหและสังเคราะหเปนสารสนเทศพื้นฐานในการวิจัยและจัดเปนขอเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาวิชาการของหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  เสนอตอผูบริหารตอไป  
    3. การดําเนินการหลังจากที่ผูขอสัมภาษณไดติดตอและนัดหมายวันเวลาและขอบขาย
สาระหรือประเด็นกับทานผูทรงคุณวุฒิที่จะใหสัมภาษณแลว   ผูขอสัมภาษณจะไปเตรียม          
ความพรอมกอนถึงเวลาพอสมควร  ขอเขาสัมภาษณ  ทักทายปราศรัย  แนะนําตัว แจงวัตถุประสงค
ใหชัดเจน ขออนุญาตบันทึกเสียงหรือใหมีผูชวยจดบันทึก  แลวจึงขอใหผูใหสัมภาษณแนะนํา
ประวัติการศึกษา หนาที่ การทํางานหรือขอมูลที่เกี่ยวของโดยสังเขป  จงสรางบรรยากาศใหเปน
กันเองและเปนกัลยาณมิตรในการสัมภาษณ   
 4. ลักษณะของแบบสัมภาษณ  
 เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง(semi-structure interview)  ชนิดปลายเปด   
ประกอบดวยขอคําถามแบบปลายเปด  จํานวน  8  ดาน  แตละดานมี  3  ประเด็นคําถามเกี่ยวกับ    
(1) สภาพปจจุบันเปนอยางไร ?   (2)  สภาพปญหาและอุปสรรคที่ประสพอยูมีอะไรบาง ? และ     
(3)  แนวทางการแกปญหาหรือพัฒนาวิชาการในดานนั้น ๆ วาควรจะเปนไปในลักษณะใด ? 
 4.1   ดานการบริหาร  ทานไดรับผิดชอบ หรือกํากับดูแลงานบริหารวิชาการในเรื่อง
ใดบาง ?   ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีการจัดโครงสรางการบริหารอยางไร  ?    ในสวนของสภาพ  
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การบริหารวิชาการในปจจุบันเปนอยางไร ? และทานคิดวาการบริหารจัดการจะชวยพัฒนาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยไดอยางไร ? 

 - สภาพปญหา หรืออุปสรรคในการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
ปจจุบันที่สําคัญ  ๆ มีอะไรบาง  ? 

 - จากสภาพปจจุบัน  และปญหาดานการบริหารวิชาการในปจจุบัน  ทานมี
แนวทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหสามารถตอบสนองความตองการทางวิชาการของ
ทองถ่ินในปจจุบัน และแนวโนมสังคมในอนาคตไดอยางไรบาง ? 
                   4.2   ดานหลักสูตร    ทานคิดวางานหลักสูตรนาจะมีอะไรบาง ?  ทานไดรับผิดชอบ 
หรือกํากับดูแลงานดานหลักสูตรในสวนใด ?    ในปจจุบันมีการเปดสอนระดับใดบาง  กี่หลักสูตร  
มีรูปแบบในการเปดสอน  หรือการจัดหลักสูตรในรูปแบบใดบาง  ?     

            - สภาพปญหา หรืออุปสรรคในการบริหารงานดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่
สําคัญ ๆ ในปจจุบันมีอะไรบาง  ? 

 - จากสภาพปจจุบัน  และปญหาดานการบริหารงานดานหลักสูตรในปจจุบัน  ทาน
มีแนวทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหสามารถตอบสนองความตองการทางดาน
หลักสูตรของทองถ่ินในปจจุบัน และแนวโนมของสังคมในอนาคตไดอยางไรบาง ? 
                   4.3 ดานคณาจารย  ทานไดรับผิดชอบ บังคับบัญชา  บริหาร  พัฒนาหรือดูแล
สนับสนุนสงเสริมคณาจารยในสวนใดบาง ?   สภาพหรือสถานภาพของอาจารยมหาวิทยาลัยใน
ปจจุบัน  ในมุมมองของทาน  มีสภาพเปนอยางไร  จัดกลุมไดกี่ประเภท กี่ระดับ ?   เหตุใดทานจงึจดั
กลุมเชนนั้น  ?    

             - สภาพปญหา หรืออุปสรรคในดานคณาจารยของมหาวิทยาลัยที่สําคัญ ๆใน
ปจจุบันมีอะไรบาง  ? 

             - จากสภาพปจจุบัน  และปญหาดานคณาจารยในปจจุบัน   ทานมีแนวทาง         
การพัฒนาคณาจารยซ่ึงเปนทรัพยากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  ใหสามารถตอบสนอง        
ความตองการทางวิชาการของทองถ่ินในปจจุบัน และแนวโนมของสังคมในอนาคตไดอยางไร      
บาง ?   และควรมีการสนับสนุนสงเสริมคณาจารยอยางไรบาง ? 
                   4.4   ดานนักศึกษา ทานได รับผิดชอบ  บังคับบัญชา  บริหาร   พัฒนาหรือดูแล
สนับสนุนสงเสริมคุณภาพนิสิตนักศึกษาในสวนใดบาง ?    คุณภาพหรือคุณสมบัติของนิสิต
นักศึกษาทั้งกอนเขาและหลังสําเร็จการศึกษา ในมุมมองของทานคิดวา  มีคุณภาพอยูเพียงใด ?   
ทานจัดกลุมนิสิตนักศึกษาในสถาบันแหงนี้ไดกี่ประเภท กี่ระดับ ?   เหตุใดทานจึงจัดกลุมเชนนั้น  ?     
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 - สภาพปญหา หรืออุปสรรคในดานพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่สําคัญๆในปจจุบันมีอะไรบาง ?  และมหาวิทยาลัยไดมีระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาอยางไรบาง ? 

             - จากสภาพปจจุบัน  และปญหาดานพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาในปจจุบัน   ทาน
มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษานักศึกษาของมหาวิทยาลัย   ใหสามารถตอบสนอง            
ความตองการทางตลาดแรงงานของทองถ่ิน ประเทศชาติ และของโลกในยุคปจจุบัน และแนวโนม
ของสังคมและตลาดแรงงานในอนาคตไปในทิศทางใดบาง และควรดําเนินการพัฒนาอยางไร  
                    4.5  ดานการเรียนการสอน      ปจจุบันทานไดรับผิดชอบ บังคับบัญชา บริหารพัฒนา
หรือดูแลสนับสนุนสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในสวนใดบาง ?  ในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมปจจุบัน ในมุมมองของทาน  คุณภาพของการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา และ
การสอนของคณาจารยมีคุณภาพเพียงใด ?     เหตุใดทานจึงคิดเชนนั้น  ?     

               - สภาพปญหา หรืออุปสรรคในดานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยที่สําคัญ ๆในปจจุบันมีอะไรบาง  ? 

              - จากสภาพปจจุบัน  และปญหาดานคุณภาพการเรียนการสอนในปจจุบัน ทานมี
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
ตอบสนองความตองการทางตลาดแรงงานของทองถ่ิน ประเทศชาติ และของโลกในยุคปจจุบัน 
และแนวโนมของสังคมและตลาดแรงงานในอนาคตไปในทิศทางใดบาง  และควรดําเนินการพัฒนา
อยางไร ? 
                   4.6   ดานการวิจัย ปจจุบันทานไดรับผิดชอบ  บังคับบัญชา  บริหาร  พัฒนาหรือดูแล
สนับสนุนสงเสริมคุณภาพการวิจัยในสวนใดบาง ?  ในการวิจัยของคณาจารยและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมปจจุบัน ในมุมมองของทาน  คุณภาพของการวิจัยของนิสิตนักศึกษา และ
คณาจารยนั้นมีคุณภาพเพียงใด ?     เหตุใดทานจึงคิดเชนนั้น  ?     

             - สภาพปญหา หรืออุปสรรคในดานพัฒนาคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่
สําคัญ ๆในปจจุบันมีอะไรบาง  ? 

             - จากสภาพปจจุบัน  และปญหาดานการวิจัยในปจจุบัน ทานมีแนวทางการพัฒนา
ปริมาณ  คุณภาพและการเผยแพรการวิจัยของมหาวิทยาลัย  ใหสามารถผลิตผลงานทางวิชาการ 
ผลิตผลงานวิจัยและผลิตบัณฑิตที่มีปริมาณและคุณภาพตอบสนองความตองการทางวิชาการของ
ทองถ่ิน ประเทศชาติ  ของโลกในยุคปจจุบัน และแนวโนมของสังคมในอนาคตไปในทิศทางใดบาง 
และควรดําเนินการพัฒนาอยางไร ? 
                   4.7   ดานแหลงเรียนรู   ทานไดรับผิดชอบ หรือกํากับดูแลงานดานการพัฒนาแหลง
เรียนรูทางวิชาการในสวนใดบาง ?    ในปจจุบันมีการพัฒนาและจัดการแหลงเรียนรูทางวิชาการให 
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เอื้อตอการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรอยางไรบาง  ?    มีรูปแบบใดบาง  ?     

            - สภาพปญหา หรืออุปสรรคในการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย   ที่สําคัญ ๆ ในปจจุบันมีอะไรบาง  ? 

             - จากสภาพปจจุบัน  และปญหาดานการบริหารงานการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย   ทานมีแนวทางการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอ      
การพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินในปจจุบัน 
และแนวโนมของสังคมในอนาคตไดอยางไรบาง ? 
                   4.8   ดานสื่อและนวัตกรรม     ทานคิดวาสื่อและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษามี
อะไรบาง ?  ทานไดรับผิดชอบ หรือกํากับดูแลงานดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูใน
สวนใดบาง ?   ในปจจุบันมีการพัฒนาและจัดการสื่อและนวัตกรรม  การเรียนรู ใหเอ้ือตอการเรียน
การสอนตลอดหลักสูตรอยางไรบาง  ?    มีรูปแบบใดบาง  ?     

             - สภาพปญหา หรืออุปสรรคในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูใหเอื้อตอ     
การพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย   ที่สําคัญ ๆ ในปจจุบันมีอะไรบาง  ? 

             - จากสภาพปจจุบัน  และปญหาดานการบริหารงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัย   ทานมีแนวทางการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมใหเอ้ือตอการเรียนรูและการพัฒนา
วิชาการของมหาวิทยาลัย ใหสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินในปจจุบัน และแนวโนม
ของสังคมในอนาคตไดอยางไรบาง ? 
 ผลจากการใหสัมภาษณของทานเปนสิ่งที่มีคุณคาและมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ผลการวิจัยอันจะนําไปสูขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาวิชาการของสถาบัน  จึงใครขอ         
ความกรุณาทานชวยตอบคําถามทุกขอตามความคิดเห็นที่แทจริงของทาน  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

                                                                           ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา    ณ    โอกาสนี้ 
 
 

                                                                                                             นายสมภาร  ศิโล 
                           นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
                                                                                         คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาวิชาการของมหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

.......................................................................................... 
คําชี้แจง    
 1.  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนา
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยตรง ไดแก นักศึกษา  ผูบริหาร  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
คณาจารย  และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาวิชาการ
ทั้ง 8 องคประกอบ ไดแก ดานการเรียนการสอน  ดานการวิจัย  ดานนักศึกษา  ดานคณาจารย  ดานการบริหาร  
ดานหลักสูตร  ดานแหลงเรียนรู  และดานสื่อและนวัตกรรม  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 2.  การศึกษาครั้งนี้  เปนสวนหนึ่งของการจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย  เพื่อการพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอมูลที่ไดจะนําไปใชในการวิเคราะห และสังเคราะหเปนสารสนเทศพื้นฐานใน      
การจัดทํา รางขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ตอไป 
 3.   ผลการตอบของทานจะนําไปใชในทางวิชาการเทานั้น  ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ  ไมมีผลกระทบตอ
การศึกษา หรือหนาที่การงานของทานแตอยางใด (ไมตองลงช่ือในแบบสอบถาม) 
 4.   แบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปน  3  ตอน  ประกอบดวย 
      ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นที่มีตอสภาพปญหาดานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
      ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
 ผลการตอบแบบสอบถามของทานเปนสิ่งที่มีคุณคาและมีความสําคัญอยางยิ่งตอผลของการวิจัย  อันจะ
นําไปสูขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาวิชาการของสถาบัน  จึงใครขอความกรุณาทานชวยตอบคําถามทุกขอ 
ตามความคิดเห็นที่แทจริงของทาน  และสงคืนเมื่อตอบเสร็จ 
 
                                                                              ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา    ณ    โอกาสนี้ 
 
              สมภาร  ศิโล 

                                                                                                   (นายสมภาร  ศิโล) 

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 หัวหนาโครงการวิจัย 
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ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน         หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพหรือตรงกับความคิดเห็นของทาน 
               เพศ                            ชาย                                                            
      หญิง 
               สถานภาพ          นักศึกษา  ระดับปริญญาตรีภาคปกติ          
                     นักศึกษา  ระดับปริญญาตรีโครงการ  กศ.ปช. 
                                 นักศึกษา  ระดับปริญญาตรีโครงการ  อปท.    
   นักศึกษา  ระดับปริญญาตรี โครงการ มหาวิทยาลัยชีวิต 
                                          นักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา 
                                           อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก 
                                           ประธานโปรแกรมวิชา/ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
                                          อาจารยประจําหลักสูตร                      
   อาจารยพิเศษ                  
   บุคลากรสายสนับสนุน 
                              อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................ 
                

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีตอสภาพปญหาดานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับปญหาที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทานในสภาพปญหา

ดานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในรายการแตละขอที่กําหนดให 
 

ระดับปญหา   
ท่ี 

 
รายการ มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด  

ดานการเรียนการสอน      

1. การจัดโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิชา      
2. การวางแผนการสอน      
3. ทักษะ เทคนิควิธีและกระบวนการสอนของอาจารย      
4. การจัดประสบการณ การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม และ 

การวิจัยในการเรียนการสอน 
     

5. การประเมินผลการศึกษา       

ดานการวิจัย      

6. ปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย      
7 ทุนวิจัย      
8 บุคลากรและศักยภาพทางการวิจัย      
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ตอนที่ 2  (ตอ) 

ระดับปญหา   
ท่ี 

 
รายการ มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด  

ดานนักศึกษา  

9  วิทยานิพนธ   สารนิพนธและการวิจัยในกระบวนการเรียน  การ
สอน    

     

10 การเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช      
11. คุณสมบัติและการรับเขาเปนนักศึกษา      
12. กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา          
13. ทุน สวัสดิการ การแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา        
14. การไดงานทํา การศึกษาตอ และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต      
15. รางวัลและเกียรติยศที่บัณฑิตหรือศิษยเกาไดรับในระดับชาติ/

นานาชาติ 
     

ดานคณาจารย  

16. จํานวน คุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณของอาจารย      
17. ตําแหนง ผลงานทางวิชาการ และรางวัลเกียรติยศช่ือเสียง      
18. คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ                
19. กลไกการพัฒนาอาจารย      
20. สวัสดิการและสวัสดิภาพอาจารย      

ดานการบริหาร  

21. การกําหนดโครงสรางการบริหารวิชาการ      
22. การจัดการทางการเงินและงบประมาณ      
23. การบริหารทรัพยากรบุคคล      
24. การประกันคุณภาพ         
25. การบริการวิชาการ      

ดานแหลงเรียนรู  

26. หองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา      

     

27. การสํารวจ พัฒนาและจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอ การ
เรียนรู   

     

28. การใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาในกระบวนการ
เรียนการสอน   

     

29. แหลงฝกภาคปฏิบัติและฝกประสบการณ      
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ตอนที่ 2  (ตอ) 

ระดับปญหา   
ท่ี 

 
รายการ มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด  

ดานหลักสูตร  

30. การศึกษาวิเคราะหปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร      
31. เอกสารหลักสูตร  คูมือการใชและเอกสารประกอบหลักสูตร        
32. การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน      
33. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร      

ดานสื่อและนวัตกรรม  

34. หองสมุดและการใหบริการ        
35. การผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

เรียนการสอน   
     

36. ระบบฐานขอมูลและการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรที่
ทันสมัย   

     

37. งบประมาณและคาใชจายในระบบหองสมุดและศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 
 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 โปรดใหขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา หรือแกปญหา  ที่มีความสําคัญ  หรือมีความจําเปนเรงดวน
ในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในภาพรวมของแตละดาน  ดังนี้ 
  

 1.  ทานเห็นวา “ดานการเรียนการสอน”  (มีขอบขายเกี่ยวกับ  (1) การจัดโครงสรางหลักสูตรและ
เนื้อหาสาระวิชา  (2) การวางแผนการสอน (3) ทักษะ เทคนิควิธีและกระบวนการสอนของอาจารย  (4) การจัด
ประสบการณ การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม และการวิจัยในการเรียนการสอน  (5) การประเมินผล
การศึกษา)    ควรดําเนินการในเรื่องใดเปนการเรงดวน ?   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

และควรดําเนินการอยางไรบาง ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2.  ทานเห็นวา “ดานการวิจัย” (มีขอบขายเกี่ยวกับ  (1) ปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย (2) ทุนวิจัย     
(3) บุคลากรและศักยภาพทางการวิจัย  (4) วิทยานิพนธ  สารนิพนธและการวิจัยในกระบวนการเรียนการสอน      
(5) การเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช)     
ควรดําเนินการในเรื่องใดเปนการเรงดวน ?   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

และควรดําเนินการอยางไรบาง ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.  ทานเห็นวา “ดานนักศึกษา”  (มีขอบขายเกี่ยวกับ (1) คุณสมบัติและการรับเขาเปนนักศึกษา            
(2) กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา  (3) ทุน สวัสดิการ การแนะแนวและระบบดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา  (4) การไดงานทํา การศึกษาตอ และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  (5) รางวัลและเกียรติยศที่
บัณฑิตหรือศิษยเกาไดรับในระดับชาติ/นานาชาติ)   ควรดําเนินการในเรื่องใดเปนการเรงดวน ?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 และควรดําเนินการอยางไรบาง ? 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 4.  ทานเห็นวา “ดานคณาจารย”  (มีขอบขายเกี่ยวกับ  (1) จํานวน คุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ
ของอาจารย  (2) ตําแหนง ผลงานทางวิชาการ และรางวัลเกียรติยศช่ือเสียง (3) คุณธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  (4) กลไกการพัฒนาอาจารย  (5)  สวัสดิการและสวัสดิภาพอาจารย)  ควรดําเนินการในเรื่องใดเปน       
การเรงดวน ?   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

และควรดําเนินการอยางไรบาง ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.  ทานเห็นวา “ดานการบริหารวิชาการ”  (มีขอบขายเกี่ยวกับ (1) การกําหนดโครงสรางการบริหาร
วิชาการ  (2) การจัดการทางการเงินและงบประมาณ  (3) การบริหารทรัพยากรบุคคล  (4) การประกันคุณภาพ   
(5) การบริการวิชาการ)    ควรดําเนินการในเรื่องใดเปนการเรงดวน ?   
…………………………………………………………………………………………………………………… 

และควรดําเนินการอยางไรบาง ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 6.  ทานเห็นวา “ดานแหลงเรียนรู”  (มีขอบขายเกี่ยวกับ  (1) หองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา 
หรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา   (2) การสํารวจ พัฒนาและจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมให
เอื้อตอการเรียนรู  (3) การใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน  (4) แหลง 
ฝกภาคปฏิบัติและฝกประสบการณ)    
ควรดําเนินการในเรื่องใดเปนการเรงดวน ?   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

และควรดําเนินการอยางไรบาง ?  

…………………………………....…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 7.  ทานเห็นวา “ดานหลักสูตร”  (มีขอบขายเกี่ยวกับ  (1) การศึกษาวิเคราะหปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร  (2)  เอกสารหลักสูตร คูมือการใชและเอกสารประกอบหลักสูตร  (3) การนําหลักสูตรไปใชในการจัด 
การเรียนการสอน  (4) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร)    
ควรดําเนินการในเรื่องใด เปนการเรงดวน ?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

และควรดําเนินการอยางไรบาง ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 8.  ทานเห็นวา “ดานสื่อและนวัตกรรม” (มีขอบขายเกี่ยวกับ  (1) หองสมุดและการใหบริการ                
(2) การผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  (3) ระบบฐานขอมูลแลการให
บริการเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย  (4) งบประมาณและคาใชจายในระบบหองสมุดและศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ควรดําเนินการในเรื่องใดเปนการเรงดวน ?   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

และควรดําเนินการอยางไรบาง ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหขอมูลที่เปนจริงมา   ณ    โอกาสนี้ 
คณะผูวิจัย   
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แบบประเมนิความเหมาะสมและความเปนไปได 
ของรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

............................................................. 
 

 คําชี้แจง  1)  ขอความอนุเคราะหทานโปรดพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดของราง
ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ตามสภาพปจจุบันและแนวโนมทาง       
การอุดมศึกษาในอนาคต   โดยทานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไดในแตละประเด็น
ของรางขอเสนอเชิงนโยบาย 
                2)   โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองขอมูลหรือผลการพิจารณาในแตละขอที่ตรงกับ 
ความเปนจริงของทานมากที่สุด   โดยผลการพิจารณาในแตละชอง  มีความหมาย ดังนี้ 
      เหมาะสม      หมายถึง  ทานประเมินแลวมีความเห็นวาในประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายนั้น มี
ความเหมาะสมกับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
                               ไมแนใจ        หมายถึง  ทานไมมั่นใจวาในประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายนั้นจะมีความเหมาะสม
หรือไมเหมาะสม กับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ไมเหมาะสม  หมายถึง  ทานประเมินแลวมีความเห็นวาในประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายนั้น   
ไมมีความเหมาะสม กับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
      เปนไปได      หมายถึง  ทานประเมินแลวมีความเห็นวาในประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายนั้น  
มีความเปนไปได  ในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
                               ไมแนใจ        หมายถึง  ทานไมมั่นใจวาในประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายนั้น จะมีความเปนไป
ไดหรือไม  ในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

เปนไปไมได  หมายถึง  ทานประเมินแลวมีความเห็นวาในประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายนั้น   
ไมสามารถที่จะเปนไปได  ในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
  3)   แบบประเมินชุดนี้มี   3  ตอน  ซึ่งแตละตอนมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
        ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน 
        ตอนที่ 2  การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
        ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
                     ขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมา   ณ   โอกาสนี้ 
                                                                                                         
                                                                                                                  สมภาร  ศิโล 
                                      (นายสมภาร  ศิโล) 
                                                                                                             หัวหนาโครงการวิจัย 
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ตอนที่ 1   ขอมูลท่ัวไปของผูประเมิน 

                 เพศ                                         ชาย                      หญิง 
                 ตําแหนงทางวิชาการ              อาจารย                 ผูชวยศาสตราจารย                รองศาสตราจารย           
                                                                                              ศาสตราจารย 
                 ตําแหนงทางบริหาร               คณบดี                   ผูชวยอธิการบดี                     รองอธิการบดี                                            
                                                                อธิการบดี              ผูอํานวยการสํานัก                 อื่นๆ โปรดระบุ 
                                                                                                                                      
.................................... 
ตอนที่ 2   การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบาย 
 

 1.  ทานเห็นวา ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในระดับอุดมศึกษา :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานการเรียนการสอน ในแตละรายการมีความเหมาะสม  และเปนไปไดหรือไม 
 
 

ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได  
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานการเรียนการสอน 
               วัตถุประสงค 1 : เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู และกระบวนการสอนที่มุงใหนักศึกษาเปนผูมี
ความรู  ทักษะและความสามารถสูงทั้งในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 เปาหมาย 
1)  นักศึกษาทุกสาขาวิชาไดศึกษาเรียนรูในสภาพจริง 
     นอกสถานที่มากขึ้น  
2)  อาจารยมีการใชสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยใน 
     การสอน 
3)  อาจารยจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  มี 
    ทักษะ เทคนิค วิธีการสอน และการประเมินผลที่ 
    นาสนใจ  สามารถเชื่อมโยงสูการนําไปใชใน 
     สภาพที่แทจริงได 
4)  อาจารยประจําหลักสูตรทุกสาขาวิชาสามารถจัด 
     โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชาและจัด 
      อาจารยผูสอนไดเหมาะสมตามความชํานาญ   
      และมีประสิทธิภาพ  

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
 
 
........ 
 
 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
 
 
........ 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
 
 
........ 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
 
 
........ 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
 
 
........ 
 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
 
 
........ 
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. 

ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได  
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานการเรียนการสอน 
                แนวการดําเนินงาน 
1)  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนให 
    นักศึกษาไดเรียนรูนอกสถานที่มากขึ้น  
2)  คณะวิชา  สาขาวิชาจัดใหมีสื่อ นวัตกรรมและ 
     เทคโนโลยีทางการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 
3)  จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 
      การสอนของอาจารยใหสูงขึ้น 
4)   วางเกณฑการพิจารณาจัดอาจารยผูสอนให 
      เหมาะสมในศาสตรหรือสาขาที่ชํานาญ     
5)   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินผลตาม 
      สภาพที่แทจริงสําหรับอาจารย 
6)  จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดโครงสราง 
     หลักสูตรและเนื้อหาสาระวิชาใหกับประธานและ 
     เลขานุการทุกสาขาวิชา 
7)  จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารยผูสอนให 
     มีทักษะ เทคนิค วิธีการสอนที่นาสนใจ สามารถ 
     เช่ือมโยงสูการนําไปใชในสภาพที่แทจริง 
8)  กําหนดแนวปฏิบัติใหมีการประเมินผลการศึกษา 
     รายวิชาทุกระยะอยางตอเนื่อง 
 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
……. 
 
 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
……. 
 
 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
……. 
 
 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
……. 
 
 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
……. 
 
 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
……. 
 
 
……. 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………..……………………………………………….. 
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 2.  ทานเห็นวา ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในระดับอุดมศึกษา :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ  ในดานการวิจัย ในแตละรายการ 
มีความเหมาะสม  และเปนไปไดหรือไม 
 

ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได  
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานการวิจัย   
วัตถุประสงค 2 : เพื่อพัฒนาการวิจัย ใหมี

ผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 เปาหมาย 
 1)   บุคลากรมีศักยภาพทางการวิจัย 
 2)  นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถทําวิจัยได 
 3)  อาจารยมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
 4)  สถาบันมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและไดรับ        
     การเผยแพรหรือถูกนําไปใชมากขึ้น     
5)  มีทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่เพิ่มขึ้น 
     และเพียงพอ 
6)  มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 

 แนวการดําเนินงาน 
 1)   จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสราง 
       ศักยภาพทางการวิจัย 
 2)  สงเสริมการจัดกิจกรรมที่ใหนักศึกษาสามารถทํา 
      วิจัยไดจริง 
 3)  กําหนดเกณฑภาระงานใหอาจารยไดทําวิจัยทุกคน 
      อยางนอย  1  เรื่องตอป 
 4)  สนับสนุนสงเสริมโครงการเผยแพรและนํา 
      ผลงานวิจัยไปใช     
 5)  จัดทําแผนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของ 
      งานวิจัย 
 6)  จัดระดมการเพิ่มทุนวิจัยจากภายในและภายนอก 
 7)  กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน 
      โครงการวิจัยใหเพียงพอ 
 8)  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 
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……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
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……. 

 
……. 
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……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.  ทานเห็นวา ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในระดับอุดมศึกษา :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานนักศึกษา ในแตละรายการมีความเหมาะสม  และเปนไปไดหรือไม 
 

ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได  
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานนักศึกษา 
               วัตถุประสงค 3 : เพื่อพัฒนาประชากรใน
ทองถิ่นใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

 เปาหมาย 
1)   บัณฑิตมีงานทํา หรือศึกษาตอ และผูใชบัณฑิตมี 
      ความพึงพอใจ    
 2)  นักศึกษาที่ผานระบบการรับเขามีคุณสมบัติและ 
      คุณภาพสูงขึ้น 
 3)  มีอาคารศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษาที่มี 
      ความสะดวกสบายภายในสถาบัน 
 4)  มีระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่มี   
ประสิทธิภาพ      
 5)  มีกิจกรรม โครงการและงบประมาณดาน          
      การพัฒนานักศึกษาเพิ่มมากขึ้นและตอเนื่อง 
 6)  นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา 
      คุณลักษณะอันพึงประสงคมากขึ้น 
 7)  นักศึกษามีความเปนเลิศในทักษะทางวิชาการใน 
       ดานตาง ๆสูงขึ้น 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 แนวการดําเนินงาน 
1)   สงเสริมการไดงานทํา การศึกษาตอ และ            
      การเสริมสรางความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต     
2)  จัดโครงการพัฒนาระบบการรับเขานักศึกษาใหมี 
      ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
……. 
 
……. 
 

 
……. 
 
……. 
 

 
……. 
 
……. 
 

 
……. 
 
……. 
 

 
……. 
 
……. 
 

 
……. 
 
……. 
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. 

ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได  
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานนักศึกษา 
               แนวการดําเนินงาน 
3)  จัดใหมีศูนยบริการสวัสดิการนักศึกษาที่มีทั้ง 
     ธนาคาร ไปรษณีย รานคา รานมินิมารท  
     รานอาหาร รานขายยา สหกรณ ยิมเนเซียม คลินิก   
     และรานเสริมสวย ฯลฯ 
4)  จัดทุน สวัสดิการ การแนะแนวและระบบดูแล 
     ชวยเหลือนักศึกษา      
5)  เพิ่มจํานวนกิจกรรม โครงการ และงบประมาณ 
     พัฒนานักศึกษาใหมากขึ้นและตอเนื่อง 
6)  จัดโครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนา 
     คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา 
7)  สนับสนุนสงเสริมนักศึกษาสูความเปนเลิศ ใน   
     การเขารวมแขงขันทักษะในระดับตาง ๆ 
8)  จัดเวทีกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและการรับ 
    ฟงความคิดเห็นของนักศึกษาใหมากขึ้น 
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……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
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 4.  ทานเห็นวา ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในระดับอุดมศึกษา :  
กรณีศึกษามหาวิทยาลัย   ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานคณาจารย ในแตละรายการมีความเหมาะสม  และเปนไปได
หรือไม 
 

ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได  
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานคณาจารย 
               วัตถุประสงค 4 : เพื่อพัฒนาคณาจารยใหมี
สัดสวนที่เหมาะสม  มีคุณวุฒิ คุณธรรม และคุณภาพ
ทางวิชาการ 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

 เปาหมาย 
1)  มีอาจารยที่มีศักยภาพทางวิชาการประจําทุก 
    หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 
2)  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิผล 
3)  อาจารยที่จัดเขาสอนเปนผูมีความรูความสามารถ   
     ตรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ 
4)  มีระบบการประเมินการสอนของอาจารยที่มี 
    ประสิทธิผล     
5)  อาจารยมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 

 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 

               แนวการดําเนินงาน 
1)   จัดสรรอัตรา เพิ่มคุณวุฒิ คุณสมบัติและ  
      ประสบการณของอาจารย     
2)  พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหทําหนาที่ไดอยาง 
     แทจริง 
3)  จัดปจจัยสนับสนุนการกําหนดตําแหนง ผลงาน 
     ทางวิชาการ และรางวัลเกียรติยศช่ือเสียง 
4)  จัดอาจารยสอนใหตรงความชํานาญหรือเช่ียวชาญ  
     และสาขาที่สําเร็จการศึกษา      
5)  พัฒนาระบบระเบียบการสรรหาอาจารยใหไดผูที่มี 
    ความรูความสามารถสูง 
6)  จัดโครงการนิเทศและประเมินการสอนของ 
      อาจารยอยางตอเนื่องและสะทอนผลสูการพัฒนา 
7)  เพิ่มการจัดโครงการสงเสริมสวัสดิการและ     
     สวัสดิภาพอาจารย 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 5.  ทานเห็นวา ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในระดับอุดมศึกษา :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานการบริหารจัดการ ในแตละรายการมีความเหมาะสม  และเปนไปไดหรือไม 
 

ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได  
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานการบริหารจัดการ 
               วัตถุประสงค 5 : เพื่อปรับปรุงปจจัยและ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหสนับสนุน
สงเสริมตอคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 เปาหมาย 
1)  มีระบบโปรแกรมสําเร็จรูปหรือ MIS ใน 
     การบริหารจัดการและใหบริการวิชาการ  
2)  มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเอื้อตอ     
     การพัฒนาวิชาการ 
3)  ผูบริหารวิชาการในทุกระดับเปนผูมีความรู 
     ความสามารถเปนที่ยอมรับ 
4)  การจัดการทางการเงินและงบประมาณที่สงเสริม 
     การพัฒนาวิชาการมากขึ้น    
5)  สถาบันผานการประเมินตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร.  
    ในระดับสูง 
6)  คณาจารยและผูบริหารทุกระดับมีภาวะผูนําทาง 
    วิชาการ 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

               แนวการดําเนินงาน 
1)   จัดใหมีระบบโปรแกรมการลงทะเบียนทาง 
      เครือขายคอมพิวเตอร     
2)  ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหาร 
     ทรัพยากรบุคคล 
3)  ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การคัดเลือกหรือสรรหาผูบริหารวิชาการในทุกระดับ 

 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
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. 

ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได . 

 
รายการ 

เหมาะ 
สม 

ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

 ดานการบริหารจัดการ 
              แนวการดําเนินงาน 
4)  ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการที่ซ้ําซอน 
     ลง     
5)  นําระบบ MIS มาใชในการบริหารจัดการและ    
     การใหบริการวิชาการปรับปรุงพัฒนา 
6)  ปรับปรุงพัฒนาการจัดการทางการเงินและ 
     งบประมาณ 
7)  เพิ่มการจัดสรรงบประมาณดานวิชาการใหมาก 
     ยิ่งขึ้น 
8)  เรงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติ 
     ราชการตามนโยบายของรัฐบาล 
9)  จัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาภาวะผูนําทาง 
      วิชาการของคณาจารยและผูบริหารทุกระดับ 
10)  ฝกอบรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ในการบริการวิชาการใหรวดเร็วทันสมัย 
11)  ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการและประเมิน 
       ภาระงานของอาจารยและบุคลากรที่ชัดเจน ให 
      สงเสริมตอการพัฒนางานวิชาการ 
 

 
 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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 6.  ทานเห็นวา ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในระดับอุดมศึกษา :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานแหลงเรียนรู ในแตละรายการมีความเหมาะสม  และเปนไปไดหรือไม 
 

ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได  
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานแหลงเรียนรู 
                วัตถุประสงค 6 : เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู
ใหเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิต 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

                เปาหมาย 
1)   มีหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือศูนย 
      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาและ 
      คอมพิวเตอรที่สะดวกและทันสมัย 
2)  มีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะดาน 
     ภายในสถาบันที่เปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี 
3)  มีแหลงขอมูลสารสนเทศและบริการที่หลากหลาย  
     และขยายการใหบริการมากขึ้น 
4)  มีหองสมุดประจําสาขาหรือคณะวิชา 
 

 
 
……. 
 
……. 
……. 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
……. 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
……. 
……. 
 

 
 
……. 
 
……. 
……. 
……. 
 

 
 
……. 
 
……. 
……. 
……. 
 

 
 
……. 
 
……. 
……. 
……. 
 

 แนวการดําเนินงาน 
1)   พัฒนาหองสมุด อาคารเรียน ศูนยการศึกษา หรือ 
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา    
2)  จัดใหมีแหลงฝกปฏิบัติจริง หองปฏิบัติการเฉพาะ 
      ดานภายในสถาบันกอนออกฝกนอกสถาบัน 
3)  จัดแหลงขอมูลสารสนเทศและบริการที่ 
     หลากหลาย 
  

 
 
……. 
 
……. 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
……. 
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ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได  
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานแหลงเรียนรู 
 แนวการดําเนินงาน 
4)  จัดกิจกรรมในการสํารวจและสรางเครือขาย 
      ความรวมมือกับแหลงฝกภาคปฏิบัติและแหลง 
      ฝกประสบการณวิชาชีพ      
5)  จัดขยายพื้นที่การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรใน 
     สถานที่ตาง ๆของสถาบัน 
6)  จัดสรางหองสมุดประจําสาขาใหเพิ่มมากขึ้น  
7)  จัดขยายการเปดใหบริการหองสมุดจนถึง  
     18.00 น.หรือมากกวาตามความเหมาะสม 
8)  จัดหองเรียนใหเปนหองเรียนแหงเทคโนโลยี 
9)  จัดใหมีหองปฏิบัติการเฉพาะดานสําหรับ 
     นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สะดวก 
     และเหมาะสม 
 

 
 
 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 

 
 
 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 

 
 
 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 

 
 
 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 

 
 
 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 

 
 
 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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7.  ทานเห็นวา ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในระดับอุดมศึกษา :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานหลักสูตร ในแตละรายการมีความเหมาะสม  และเปนไปไดหรือไม 
 

ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได  
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานหลักสูตร 
วัตถุประสงค 7 : เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพได
มาตรฐานทางวิชาการ 

 
 
…….. 

 
 
…….. 

 
 
…….. 

 
 
…….. 

 
 
…….. 

 
 
…….. 

 เปาหมาย 
1)  หลักสูตรที่เปดจัดการศึกษาสอดคลองกับ  
     ความตองการของตลาดวิชาและไดมาตรฐานตาม 
     เกณฑที่เกี่ยวของ          
2)  หลักสูตรที่มีวิชาชีพควบคุมไดมาตรฐานตามเกณฑ
     วิชาชีพที่เกี่ยวของ 
3)  ทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัย 
4)  คณาจารยทุกสาขาวิชามีความรูความสามารถใน 
     การบริหารหลักสูตร     
5)  มีคูมือและเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาที่ 
     เหมาะสมและเพียงพอ 

 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
…….. 
 
…….. 

 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
…….. 
 
…….. 

 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
…….. 
 
…….. 

 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
…….. 
 
…….. 

 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
…….. 
 
…….. 

 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
…….. 
 
…….. 

                แนวการดําเนินงาน 
1)  เปดสอนในหลักสูตรวิชาที่ขาดแคลนสอดคลอง 
     กับความตองการของตลาดวิชา      
2)  จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพได 
     มาตรฐาน 
3)  เรงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีใบประกอบ 
    วิชาชีพใหผานการประเมินโดยเร็ว 
4)  ใหมีโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 
     ภายในทุก 5 ป      
5)  เพิ่มอัตราและศักยภาพอาจารยประจําของแตละ 
     หลักสูตร 
6)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคณาจารยมีความรู 
      ความสามารถในการบริหารหลักสูตร 
 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
……. 
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ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได . 
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานหลักสูตร 
                แนวการดําเนินงาน 
7)  จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเอกสาร 
     หลักสูตร คูมือการใชและเอกสารประกอบ 
8)  จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาวิเคราะหปรับปรุง 
     และพัฒนาหลักสูตร 
9)  จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมในการนํา  
     หลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
10)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีเอกสาร 
      ประกอบการสอนทุกรายวิชา 
11)  กําหนดแผนและมาตรการพัฒนาระบบ      
       การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
       ยิ่งขึ้น 
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……. 
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……. 
 
……. 
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……. 
 
……. 
 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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8.  ทานเห็นวา ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในระดับอุดมศึกษา :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏชัยภูมิ  ในดานสื่อ นวัตกรรม ในแตละรายการมีความเหมาะสม  และเปนไปไดหรือไม 
 

ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได  
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานสื่อ นวัตกรรม 
                วัตถุประสงค 8 : เพื่อสงเสริมคุณภาพการ
เรียนรูดวยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง  
การศึกษาที่ทันสมัย    

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

         เปาหมาย 
1)   มีระบบฐานขอมูลและการใหบริการการเรียน 
      การสอนดวยสื่อทางเครือขายคอมพิวเตอรที่ 
      ทันสมัยและทั่วถึง    
2)  มีการผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและ 
     เทคโนโลยีการเรียนการสอน 
3)  มีสื่อ เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เพียงพอ ทันสมัย 
     และสอดคลองกับความตองการของคณาจารยและ 
     นักศึกษา 
4)  มีระบบ   e-Learning และมาตรการใน 
     การนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล     

 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
 
 
…….. 

 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
 
 
…….. 

 
…….. 
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…….. 

 
…….. 
 
 
…….. 
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…….. 

 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
 
 
…….. 

 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
 
 
…….. 

                แนวการดําเนินงาน 
1)   โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและ                 
      การใหบริการการเรียนการสอนดวยสื่อทาง 
      เครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย     
2)  จัดขยายเครือขายอินเตอรไรสายบริการทุกช้ัน  
     ทุกอาคารเรียนหลัก 
3)  โครงการสงเสริมการผลิต พัฒนา และการจัดหา 
     สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
4)  จัดสรรงบประมาณในการเพิ่มปริมาณเอกสาร  
     ตํารา และงานวิจัยใหเพียงพอและทันสมัย     
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…….. 
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…….. 
 
…….. 

 
…….. 
 
 
…….. 
 
…….. 
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. 
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ประเมินความเหมาะสม ประเมินความเปนไปได  
รายการ เหมาะ 

สม 
ไม 
แนใจ 

ไมเหมาะ 
สม 

เปน 
ไปได 

ไม 
แนใจ 

เปนไป 
ไมได 

ดานสื่อ นวัตกรรม 
                แนวการดําเนินงาน 
5)  จัดหาสื่อใหสอดคลองกับความตองการของ 
      คณาจารยและนักศึกษา 
6)  จัดใหมีระบบ   e-Learning และมาตรการใน   
     การนําไปใชอยางมีประสิทธิผล    
7)  จัดหาตําราสาขาเฉพาะดานในระดับบัณฑิตศึกษา 
     ใหเพียงพอ 
8)  ฝกอบรมการพัฒนาทักษะการใหบริการของ 
    บุคลากรหองสมุด 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

  

ตอนที่ 3   ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ                                                     ผูประเมิน 
(                                                 ) 
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ภาคผนวก  ค 
รายนามผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  และใหสัมภาษณ 
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 รายนามผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย 
  เพื่อพัฒนาวชิาการของมหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ   
    และใหสัมภาษณ 

......................................... 
ผูวิจัยไดสงรางขอเสนอใหผูทรงคุณวุฒิดําเนินการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดกอน 1  เดือน  

และนัดสัมภาษณเชิงลึก ระหวางวันที่ 9 ธันวาคม  2551 -27 มกราคม 2552  ดังนี้ 
 

1.   ศาสตราจารย ดร.ธีระ รุญเจริญ                       ศาสตราจารยประจํา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (สัมภาษณ,  
             30  ธันวาคม  2551) 
2.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์  โพธิวัฒน   อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏสุรินทร (สัมภาษณ,  
     26  มกราคม 2552) 
3.   รองศาสตราจารย ดร.บุญชวย  ศิริเกษ   อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏเลย (สัมภาษณ,  18 มกราคม  
     2552) 
4.   รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง  จันดา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  (สัมภาษณ,  
     27  มกราคม 2552) 
5.   รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  (สัมภาษณ,  
     27  มกราคม 2552) 
6.   รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  ภาณุรัตน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  (สัมภาษณ,  
     26  มกราคม 2552) 
7.  รองศาสตราจารย ดร.สมคิด  สรอยน้ํา   เลขานุการโครงการปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     อุดรธานี  (สัมภาษณ,  21  มกราคม 2552) 
8.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย  ละแมนชัย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (สัมภาษณ,  
     11  ธันวาคม 2551) 
9.   รองศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏชัยภูมิ  (สัมภาษณ,  9  ธนัวาคม 2551) 
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ภาคผนวก  ง 
รายนามผูเขารวมสนทนากลุมเปาหมายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
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 รายนามผูเขารวมสนทนากลุมเปาหมาย 
  ในการศึกษาแนวทางการพฒันาวชิาการ 
        ของมหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2551  เวลา 13.30-16.15  น. 
ณ  หองประชมุสระหงส 5 

......................................... 
 

1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย  ละแมนชัย 
2.   อาจารยกฤตลักษณ  ศรีรักษ 
3.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวาสดิ์  พรรณา 
4.  นายเรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ  
5.  อาจารยสมปอง  สุวรรณภูมา  
6.  ดร.ผดุง  เพชรสุข  
7.  อาจารยสมนึก  ขวัญเมือง   
8.  อาจารยปยะนุช  นาคประกอบ 
9.   นางรจนา  วานนท   
10.  นายทศพร  พีสะระ   
11.  นางสาวแพรวนภา  บานสันเทียะ 
 

อธิการบดี 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
รองผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร 
ตัวแทนอาจารยประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก  จ 
รายนามผูเขารวมการประชุมปฏิบัติการจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย 

เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
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   รายนามผูเขารวมการประชุมปฏิบัตกิารจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย          
                            เพื่อพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
    เมื่อวันที่  19  กันยายน  2551    เวลา   09.30-16.15  น. 

ณ  หองประชมุสระหงส 1  ช้ัน 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
......................................... 

 
1.   นายกฤตลักษณ  ศรีรักษ                  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  (ผูบริหาร) 
2.   นายสมชัย  กิจมีรัศมีโยธิน   กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ และประธานสภาอุตสาหกรรมภาค 
         ตะวันออกเฉียงเหนือ (ผูใชบัณฑิต)  
3.   ผศ.ดร.ผดุง  เพชรสุข    อาจารยประจํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
4.   อาจารยมณฑล  ต้ังพงษภา   อาจารยประจํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
5.   ดร.ธีรพนธ  คงนาวัง    อาจารยพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และผูปกครองนักศึกษา 
6.   ดร.พัชนี  จินชัย    ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุข (ผูบริหาร)   
7.  ผศ.ดร.สุคนธ  เครือน้ําคํา   อาจารยพิเศษ และตัวแทนผูใชบัณฑิต   
8.   นางรจนา  วานนท    นักวิชาการคอมพิวเตอร  (ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน) 
9.   นางยุภา  สินทร    ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ      
10.  นายอนุวัฒน  คลองบุงคลา   ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
11.  นางศศิธร  แทนรินทร    ตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
12.  นางสาวสุจินันท  ธงภักดิ์   ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
13.  นายเอกนรินทร  เจียมชัยภูมิ   ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
14.  นายเสรี  ออไธสง    ตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษา  โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม                 
15.  นางสาววรรณธิดา  ชวยชูวงษ  ตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม 
 
                                คณะทํางานและผูชวยนักวิจัย    จํานวน   9   คน                                                           
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ภาคผนวก  ฉ 

รายนามผูเขารวมสนทนากลุมเปาหมายผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับ 
การกําหนดนโยบายการพัฒนาวิชาการของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ  
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 รายนามผูเขารวมสนทนากลุมเปาหมายผูบริหารมหาวิทยาลัย 
  ท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายการพฒันาวิชาการ 
   ของมหาวิทยาลัยราชภฏัชยัภูมิ   

เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2551  เวลา 10.00-16.00  น.  ณ  หองประชุมสระหงส 4 
......................................... 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย  ละแมนชัย 
2.  อาจารยกฤตลักษณ  ศรีรักษ   
3.  อาจารยศรายุทธ  สุขเสริม 
 
4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวาสดิ์  พรรณา 
5.  อาจารยเฉลิมชัย  วิเชียรวัฒน 
6.  อาจารยวารนันท  นิติศักดิ์ 
 
7.   อาจารยศศกรณ  อินทรชัยศรี 
 
8.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง  เพชรสุข 
9.   อาจารยเรงเจริญ  ชํานาญบริรักษ 
10.  ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ศิริ  นันตะสุข 
11.  อาจารยสัณฑสุดา  พลธรรม 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (สัมภาษณ) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ (สนทนากลุม) 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ   
(สัมภาษณ) 
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  (สัมภาษณ ) 
ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ  (สนทนากลุม) 
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
(สัมภาษณ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล 
(สนทนากลุม) 
ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา  (สนทนากลุม) 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  (สัมภาษณ) 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  (สัมภาษณ) 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สนทนากลุม) 

           

คณะทํางานและผูชวยนักวิจัย    จํานวน   9   คน 
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ภาคผนวก  ช 
รายนามผูเขารวมการประชุมสัมมนาเพื่อประชาพิจารณ 

ขอเสนอเชิงนโยบาย 
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  รายนามผูเขารวมการประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสีย 
กับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

เพื่อประชาพิจารณขอเสนอเชิงนโยบาย 
.................................................................... 

เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2552  เวลา   09.30-12.00  น.    ณ  หองประชุมสระหงส 4  
 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน หมายเหตุ 
ผศ.ดร.พิชัย  ละแมนชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นายกฤตลักษณ  ศรีรักษ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นายศรายุทธ  สุขเสริม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
ผศ.ดร.สวาสดิ์  พรรณา คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นายเรืองศิลป  จําปาวงษ ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นายเฉลิมชัย  วิเชียรวัฒน ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
ดร.ธีรพนธ  คงนาวัง ผูอํานวยการ โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม  
นายนิโรธ  สมัตถภาพงศ ผูอํานวยการ โรงเรียนสุนทรวัฒนา  
นายนัฐวุฒิ  ชีวะวิทยานนท นายก อบต. อบต.หวยตอน  
นายสุพิน  ศรวิเศษ นายก อบต. อบต.นาฝาย  
นายปรีชา  ทานะสุข รองนายก อบต. อบต.นาเสียว  
นางนวพร  รักขันแสง รองผูอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  
นายมังกร  พันธุกิ่ง รองผูอํานวยการ โรงเรียนบานชอระกา  
นางเทวา  จันทรมนตรี เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน ศูนยสาธารณสุขชุมชน   
นายสมปอง  สุวรรณภูมา ประธานหลักสูตรวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นายไพฑูรย  สุภโส ประธานหลักสูตรวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นายมณฑล  ต้ังพงษภา อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

  นางสาวปยะนุช นาคประกอบ อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นางจารุวรรณ  ไกรศีลสม อาจารยประจํา โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 

นายจันทรทอน ดวงแกว เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นางวิไลลักษณ พูนประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม  
นางสาวอุทัย ศรีโยธา เจาหนาที่การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นางศศิธร แทนรินทร นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นางสาวจารุณี  ศรีเมือง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นางปรางคพิกุล  ยวงทอง นักศึกษา กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
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รายนามผูเขารวมการประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสีย 
กับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
เพื่อประชาพิจารณขอเสนอเชิงนโยบาย  (ตอ) 

.................................................................... 
เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2552  เวลา   09.30-12.00  น.    ณ  หองประชุมสระหงส 4  

 
ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน หมายเหตุ 

นายวิมุตติ  ทองเวียง ลูกจางประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นางสาวปญญาภรณ ประกอบดี เจาหนาที่บรรณารักษ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นางรจนา  วานนท ศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นางยุภา  สินทร ศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นายปรีชา  มีนาเสียว ผูใหญบานหวยซัน อําเภอเมืองชัยภูมิ  
นางสาวจิตรลดา เดชจําเริญ นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นางสาวภาวิณี  อบมาลี นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นายเสรี  ออไธสง ประธานนักเรียน โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม  
นางกาญจนา  ยิ่งรัมย ผูอํานวยการ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 

นายสมชัย  กิจมีรัศมีโยธิน ผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นายไชยวัฒน  ชุมนาเสียว รองผูอํานวยการ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัยชัยภูมิ 
 

นายสุนทร  ปญญะพงษ รองผูอํานวยการ กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 

นางสาวพิชญาภา  แกววิเชียร นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นางสาวปวีณา  ดํารงคภูมิ นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นายกิติคุณ  วิญญายงค เจาหนาที่ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นางสาวรุงทิวา  พลแสน เจาหนาที่หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
นางอารยา  วสุธนรัตนสกุล เจาหนาที่พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

 
คณะทํางานและผูชวยนักวิจัย    จํานวน   9   คน    

 
 
 
 
 

 



345  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
ผลการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
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Frequencies 
 

Statistics 
 เพศ สถานภาพ

N Valid 361 361
Missing 0 0

 
Frequency Table 
เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid ชาย 137 38.0 38.0 38.0
หญิง 224 62.0 62.0 100.0
Total 361 100.0 100.0 

 
สถานภาพ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid นักศึกษาภาคปกต ิ 44 12.2 12.2 12.2
นักศึกษาภาค 

กศปช 
70 19.4 19.4 31.6

นักศึกษา อปท 29 8.0 8.0 39.6
นักศึกษา มชีวิต 105 29.1 29.1 68.7

นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

32 8.9 8.9 77.6

ผูบริหาร 15 4.2 4.2 81.7
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

29 8.0 8.0 89.8

อาจารยประจาํ
หลักสูตร 

19 5.3 5.3 95.0

อาจารยพิเศษ 18 5.0 5.0 100.0
Total 361 100.0 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  348 

Descriptive 
 

Descriptive Statistics 
N Mean Std. Deviation

ขอ 1 361 3.59 .798
ขอ 2 361 3.52 .778
ขอ 3 361 3.52 .863
ขอ 4 361 3.50 .876
ขอ 5 361 3.46 .915
ขอ  ุ6 361 3.38 .845
ขอ 7 361 3.26 .894
ขอ 8 361 3.29 .925
ขอ 9 361 3.25 .891
ขอ 10 361 3.24 .940
ขอ 11 361 3.51 .913
ขอ  12 361 3.42 .901
ขอ  13 361 3.34 1.012
ขอ 14 361 3.32 .877
ขอ 15 361 3.16 .962
ขอ 16 361 3.51 .961
ขอ 17 361 3.36 .938
ขอ 18 361 3.48 .949
ขอ 19 361 3.40 .920
ขอ 20 361 3.37 .922
ขอ 21 361 3.47 .882
ขอ 22 361 3.32 .922
ขอ 23 361 3.36 .894
ขอ 24 361 3.32 .880
ขอ 25 361 3.40 .934
ขอ 26 361 3.43 1.065
ขอ 27 361 3.40 .959
ขอ 28 361 3.35 .978
ขอ 29 361 3.35 1.033
ขอ 30 361 3.50 .876
ขอ 31 361 3.41 .887
ขอ 32 361 3.42 .891
ขอ 33 361 3.35 .892
ขอ 34 361 3.48 .972
ขอ 35 361 3.38 .956
ขอ 36 361 3.37 1.022
ขอ 37 361 3.30 .946

Valid N (listwise) 361  
 

 
 
 

 



349  

Reliability 
 

****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.      Q1           ขอ 1 
  2.      Q2           ขอ 2 
  3.      Q3           ขอ 3 
  4.      Q4           ขอ 4 
  5.      Q5           ขอ 5 
  6.      Q6           ขอ  ุ6 
  7.      Q7           ขอ 7 
  8.      Q8           ขอ 8 
  9.      Q9           ขอ 9 
 10.     Q10          ขอ 10 
 11.     Q11          ขอ 11 
 12.     Q12          ขอ  12 
 13.     Q13          ขอ  13 
 14.     Q14          ขอ 14 
 15.     Q15          ขอ 15 
 16.     Q16          ขอ 16 
 17.     Q17          ขอ 17 
 18.     Q18          ขอ 18 
 19.     Q19          ขอ 19 
 20.     Q20          ขอ 20 
 21.     Q21          ขอ 21 
 22.     Q22          ขอ 22 
 23.     Q23          ขอ 23 
 24.     Q24          ขอ 24 
 25.     Q25          ขอ 25 
 26.     Q26          ขอ 26 
 27.     Q27          ขอ 27 
 28.     Q28          ขอ 28 
 29.     Q29          ขอ 29 
 30.     Q30          ขอ 30 
 31.     Q31          ขอ 31 
 32.     Q32          ขอ 32 
 33.     Q33          ขอ 33 
 34.     Q34          ขอ 34 
 35.     Q35          ขอ 35 
 36.     Q36          ขอ 36 
 37.     Q37          ขอ 37 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.      Q1                3.5333          .6814        30.0 
  2.      Q2                3.4333          .6789        30.0 
  3.      Q3                3.3667          .7649        30.0 
  4.      Q4                3.4333          .6789        30.0 
  5.      Q5                3.2667          .7397        30.0 
  6.      Q6                3.3667          .6687        30.0 
  7.      Q7                3.0667          .8683        30.0 
  8.      Q8                3.3000          .7497        30.0 
  9.      Q9                3.3000          .6513        30.0 
 10.     Q10               3.0333          .9994        30.0 
 11.     Q11               3.4667          .8604        30.0 
 12.     Q12               3.2667          .8277        30.0 
 13.     Q13               3.0000          .9469        30.0 
 14.     Q14               3.1000          .8449        30.0 
 15.     Q15               2.8333          .6989        30.0 
 16.     Q16               3.3333          .9223        30.0 
 17.     Q17               3.3333          .9223        30.0 
 18.     Q18               3.3667          .8899        30.0 
 19.     Q19               3.2667          .8683        30.0 
 20.     Q20               3.1667          .9499        30.0 
 21.     Q21               3.3667          .8899        30.0 
 22.     Q22               3.2333          .8976        30.0 
 23.     Q23               3.4000          .9322        30.0 
 24.     Q24               3.3667          .8087        30.0 
 25.     Q25               3.4000          .8137        30.0 
 26.     Q26               3.6000         1.0034        30.0 
 27.     Q27               3.4667          .8193        30.0 
 28.     Q28               3.2667          .9072        30.0 
 29.     Q29               3.1333          .8193        30.0 
 30.     Q30               3.5667          .8172        30.0 
 31.     Q31               3.3000          .6513        30.0 
 32.     Q32               3.3000          .7022        30.0 
 33.     Q33               3.2333          .7739        30.0 
 34.     Q34               3.5333          .8996        30.0 
 35.     Q35               3.0000          .9469        30.0 
 36.     Q36               3.1000         1.1250        30.0 
 37.     Q37               2.9333         1.2299        30.0 
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 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
        N of Cases =        30.0 
                                                     N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale      121.4333   367.5644    19.1720         37 
 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                   3.2820     2.8333     3.6000      .7667     1.2706      .0331 
 

Reliability Coefficients    37 items 
 
Alpha =   .9523           Standardized item alpha =   .9535 
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ภาคผนวก ฌ 
ภาพกิจกรรมวิจัย 
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                           รวมภาพกิจกรรมวจิัย 
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   การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
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     ประวัติผูเขียน 
 
 

 นายสมภาร  ศิโล  เกิดเมื่อวันที่ 7  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2515  ภูมิลําเนาเดิมอยูที่จังหวัดขอนแกน  เปนบุตร
คนแรกของนายทองเริ่ม  ศิโล  และนางสีดา  ศรีไชย   ปจจุบันสถานภาพสมรสกับนางนวพร  รักขันแสง 
 ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)  วิชาเอก      
การประถมศึกษา  วิชาโทภาษาอังกฤษ ในโครงการคุรุทายาท  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อปการศึกษา 2537  
โดยเปนนิสิตทุนภูมิพล แหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม  ทุนมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 
ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ และระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา  จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อปการศึกษา 2541  โดยเปนนิสิตทุนพระครูศรีปริยัติโสภิต วัดศรีสวัสดิ์ธัมมาวาส  
และไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 4   
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เมื่อปลายปการศึกษา 2548   ดวยทุนปริญญาเอกหลักสูตรรวมในและ
ตางประเทศ(มหาวิทยาลัยขอนแกน-Washington State University) ในโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อผลิตและ
พัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษารุนที่ 1 ป2549  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
 ประวัติการทํางาน  เริ่มรับราชการตําแหนงอาจารย 1  ที่โรงเรียนบานดอนหมากพริกลิ้นฟา  อําเภอบานไผ  
จังหวัดขอนแกน  เคยดํารงตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ  ครูใหญ  ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษากิ่งอําเภอ และ
เจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน และสํานักงาน        
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ตามลําดับ  เคยดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรู  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ และผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ในปจจุบันเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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