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การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา   หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการวิจัยทัง้หมด   2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 เป็นการศกึษาสภาพ ปัญหา ความ
ต้องการจ าเป็น และแนวทางแก้ไขปัญหาของรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี กลุ่มตวัอย่างคือผู้ เช่ียวชาญ  5 คน  ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  7  คน  อาจารย์ผู้สอน
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 12  คน และนกัศกึษา 386 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การจัด
สนทนากลุ่ม และการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ร่วมกบั
การสรุปอุปนยั  (Analytic  Induction) วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณด้วยค่าเฉล่ีย (M) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และค่า
ดชันีความต้องการจ าเป็น  (PNI Modified) ระยะที่ 2 เป็นการสร้าง พฒันา ตรวจสอบ และยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการ
บริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1  โดยน าข้อมูลจากระยะท่ี 1 มา
สงัเคราะห์ (Synthesis) เพ่ือสร้างรูปแบบ จากนัน้ตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ 
5 คน ด้วยค่ามธัยฐาน (Md) และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (IQR) และตรวจสอบความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของรูปแบบโดยผู้บริหาร 7 คน อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 12 คน ด้วยคา่เฉล่ีย (M) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) เพ่ือยืนยันคุณภาพรูปแบบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ีย (M) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) การบริหารจัดการวิชาพลศึกษาด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือด้านหลักสูตรและด้านท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ด้านสถานท่ี  และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้(PNIb = 0.28) รองลงมาคือ ด้านการจดัการเรียนรู้ 
(PNIb = 0.24) และ ด้านหลักสูตร (PNIb = 0.16) ตามล าดบั โดยรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรมีองค์ประกอบ  3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) ประกอบด้วย 
โครงสร้างการบริหาร หลักสูตร อาจารย์ผู้ สอน งบประมาณ สถานท่ี และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ 
(Process) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) 
และด้านผลผลิต (Output) ประกอบด้วย คณุภาพผู้ เรียน และประสิทธิภาพการบริหารงาน ซึง่ผลการตรวจสอบและยืนยนั
คณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวทิยาลยัอบุลราชธานีพบว่ากลุ่มตวัอย่าง
เหน็วา่รูปแบบมีความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก ซึง่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุรายการ  
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The purpose of this research was to develop an administration model for physical education 

courses in general education at Ubonratchathani University, which was divided into two stages. The objectives 
of the first stage was to study the situation, problems, needs and suitable solutions for an administration model 
for physical education courses in general education at Ubonratchathani University.  The sample group was 
consisted of five experts, seven executives from Ubonratchathani University, twelve lecturers and staff and 
three hundred and eight-six  students. The methods of content analysis and Analytic Induction was applied to 
analyze the data, as well as mean, standard deviation after that PNI Modified was used.  The objective of the 
second stage was to create, develop, assess and confirm the administration model.  The researcher used the 
data in stage one and synthesized it to make the model.  Then, five experts examined the model by using 
median, interquartile range. Furthermore, seven executives and twelve lecturer and staff mwmbers used mean 
and standard deviation to confirm the criteria. The results revealed that the main problem of administration for 
physical education was curriculum and the most necessary factor was place and facilities (PNib=  0. 28) 
learning management (PNib = 0.24), and curriculum (PNib = 0.16), respectively. Moreover, the administration 
model for physical education courses in general education at Ubonratchathani University was composed of 
three aspects:  input including administration structure, curriculum, lecturers, budget, places and facilities; 
processes including of planning, operation, assessment, and improvement; and output including the qualities 
of students, and performance efficiency.  The assessment and quality assurance of the administration model 
for physical education courses in general education at Ubonratchathani University was accurate. Every aspect 
showed that the sample group agreed with the accuracy, suitability, usefulness, possibility and responsibility 
at a high level. 
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ทา่นท่ีมิได้เอย่นาม ท่ีให้ค าปรึกษาในการศกึษาของผู้วิจยัด้วยดีตลอดมา 
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บทที่  1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาท่ีส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สูงหลาย

สาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การศึกษา ให้ประกาศนียบัตร  
อนปุริญญา ปริญญาทกุชัน้  และมีภารกิจหลกัประกอบด้วย ภารกิจด้านการสอน  การผลิตบณัฑิต  
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมของชาติ   
ซึ่งสถาบนัอดุมศกึษาเหล่านีอ้ยู่ในสงักดัส านักงานคณะกรรมการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
(เดิมคือทบวงมหาวิทยาลัย) โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยใน
ก ากบัของรัฐ  19  แหง่  สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ  62  แห่ง มหาวิทยาลยั/สถาบนัเอกชน  55  แห่ง  
และวิทยาลยัเอกชน  20  แห่ง  รวมรวมทัง้สิน้  156  แห่ง (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 
2559)  

ในการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศกึษานัน้ พบวา่โครงสร้าง
หลกัสูตรปริญญาตรี  4  ปี โดยทัว่ไปในสถาบนัอุดมศกึษาจะประกอบด้วยหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยนกัศกึษาจะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกว่า 
120  หน่วยกิต (คณะกรรมการการอดุมศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ , 2558)ซึ่งในประเด็นของการ
จดัการศกึษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปในระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยนัน้  ได้เร่ิมด าเนินการมา
เกือบ  4  ทศวรรษ นับตัง้แต่ พ.ศ. 2517  โดยทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีประกาศ เร่ือง  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2517  ก าหนดให้หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุก
หลักสูตรต้องมีองค์ประกอบของ  “วิชาพืน้ฐานทั่วไป”  อย่างน้อย  30  หน่วยกิต แต่จากการ
ด าเนินงานตามประกาศดงักลา่ว  พบวา่  ขอบเขต  จดุมุง่หมาย  และลกัษณะรายวิชาของกลุม่วิชา
พืน้ฐานทัว่ไปยงัไม่มีความชดัเจนเพียงพอ  ดงันัน้  ทบวงมหาวิทยาลยั (องค์กรในขณะนัน้)  จึงได้
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีใหม่และก าหนด ให้ใช้ค าวา่ “วิชาศกึษาทัว่ไป” 
แทน “วิชาพืน้ฐานทัว่ไป”  ใน  พ.ศ. 2532  และได้ให้นิยามของวิชาศกึษาทัว่ไปว่า  หมายถึง  วิชาท่ี
มุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง  มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล  มีความเข้าใจในธรรมชาติ  
ตนเอง  ผู้ อ่ืน  และสังคม  เป็นผู้ ใฝ่ รู้  สามารถคิดอย่างมีเหตุผล  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี  เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม  ตระหนักใน
คณุคา่ของศิลปวฒันธรรมทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสงัคมได้เป็นอยา่งดี (ไพฑรูย์ สินลารัตน์, 2550) 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรีมีการปรับเปล่ียนหลายครัง้  ครัง้แรกเม่ือ  
พ.ศ. 2525  พ.ศ. 2532  พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558  ตามล าดบั  ซึง่การปรับเกณฑ์เม่ือ
ปี พ.ศ. 2532  ถือเป็นจดุเปล่ียนท่ีส าคญัของหลกัสตูร  มีการให้ความหมายในเชิงวตัถปุระสงค์ของ
หลกัสตูรไว้อย่างชดัเจนสืบเน่ืองจนถึงปัจจบุนั  จนถึง  พ.ศ. 2542  ได้มีการตดัค าว่า  “การเป็นคน
ท่ีด้วยสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ” ออกไป (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2550) จนมาถึง  พ.ศ.  2558  
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  กระทรวงศกึษาธิการ  ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั และให้
นิยาม โครงสร้างและองค์ประกอบของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  คือ  หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็น
มนษุย์ท่ีสมบรูณ์  ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคณุคา่ของตนเอง  ผู้ อ่ืน สงัคม  
ศิลปวัฒนธรรม  และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่าง
ตอ่เน่ือง  ด าเนินชีวิตอย่างมีคณุธรรม  พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์  และเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะ
จ าแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบรูณาการใด ๆ ก็ได้  โดยผสมผสานเนือ้หาวิชาท่ีครอบคลมุสาระ
ของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ใน
สดัส่วนท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  โดยให้มีจ านวนหน่วย
กิตรวมไมน้่อยกวา่ 30 หนว่ยกิต (คณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2558)  

จากการท่ีผู้ วิจัยได้ส ารวจโครงสร้างและการบริหารจัดการวิชาพลศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐเบือ้งต้น  พบว่ามีการจัดการรายวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
แบง่ออกเป็น  3  รูปแบบ  คือ  1)  วิชาพลศกึษาเป็นวิชาบงัคบั  ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  2)  วิชา
พลศึกษาเป็นวิชาบังคับ  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  แต่ไปรวมกับวิชาอ่ืน  เช่น  สุขศึกษา   
วิทยาศาสตร์สขุภาพ  และ 3)  วิชาพลศกึษาเป็นวิชาเลือกเสรี  ด้านโครงสร้างพบว่า  ผู้ รับผิดชอบ
การสอนวิชาพลศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐสว่นใหญ่เป็นอาจารย์สาขาวิชาพลศกึษาหรือสาขา
ท่ีเก่ียวข้อง  อยู่ภายใต้ภาควิชา  คณะ  หรือส านักวิชาศึกษาทัว่ไป  ซึ่งในแต่ละสถาบนัมีบริบท  
และการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปมีรูปแบบแตกตา่งกนั   

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  เป็นสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ  เปิดท าการเรียนการสอนครัง้
แรกในปีการศกึษา  2531   ด าเนินการเรียนการสอนมากว่า  29  ปี  ปัจจุบนัเปิดท าการเรียนการ
สอนทัง้สิน้  10  คณะ  กับอีก  1  วิทยาลัย  มีนักศึกษาประมาณ  12,000  คน  ซึ่งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ าเป็นจะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  ตาม
โครงสร้างของหลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไป  โดยจ าแนกเป็น  1)  กลุ่มภาษาไมน้่อยกวา่  14  หน่วยกิต  
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2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า  6 - 9  หน่วยกิต  และ  3)  กลุ่ม มนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า  7 – 10  หน่วยกิต  โดยวิชาพลศึกษาวิชาหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งนักศึกษาทุกคนท่ีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จ าเป็นต้องลงเรียนวิชาพลศึกษามิฉะนัน้จะไม่ส าเร็จหลักสูตร (หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป, 
2555)  โดยวชิาพลศกึษาจะครอบคลุมถงึการศกึษาการเคลื่อนไหวของมนุษย ์โดยใชก้จิกรรมที่
เลอืกสรรแลว้เป็นสื่อเพื่อพฒันาและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามเจรญิงอกงามทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ 
อารมณ์และสงัคม  และเมื่อพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ 2555 พบว่า วิชา 
พลศกึษามสี่วนในการพฒันาบณัฑติทัง้ 5 ดา้น  คอื  1.ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 2. มคีวามรอบรู้
อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวติ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวติได้ 
3. ด้านทักษะทางปญัญา  4. ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศกึษา, 2552) 

ปัจจุบนักลุ่มวิชาพลศึกษาสังกัดอยู่สาขามนุษยศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  มีอาจารย์
ประจ ากลุ่มวิชาพลศึกษา  จ านวน  5  คน  โดยเฉล่ียแล้วอาจารย์  1  คน  รับผิดชอบในการสอน
ประมาณ   7  -  8  หน่วยกิต  ต่อภาคการศึกษา  คือ  ประมาณ  14  -  16  ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
(1  หนว่ยกิตปฏิบตั ิ เทา่กบัการสอนจริง  2  ชัว่โมง)   ซึง่กลุม่วิชาพลศกึษาไม่มีหลกัสตูรเฉพาะของ
ตนจึงรับผิดชอบเฉพาะการเรียนการสอนในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  โดยแบง่เป็น  2  รหสัวิชา  คือ  
1. รหัสวิชา  1439100  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  แบ่งออกเป็น  5  รายวิชา  ไ ด้แก่   
1) วิชาโยคะ  2)  วิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  3)  วิชาแอโรบิกด๊านซ์ 4)  วิชาวิ่งเพ่ือ
สุขภาพ  และ  5)  วิชาการฝึกด้วยน า้หนัก  และ  2.  รหัสวิชา  1439101  กีฬาเพ่ือสุขภาพ   
แบ่งออกเป็น  11  รายวิชา  ได้แก่  1)  วิชาบาสเกตบอล  2)  วิชาวอลเล่ย์บอล  3)  วชิาฟุตบอล  
4)วชิาเซปกัตะกรอ้  5)  วชิาดาบสากล  6)  วชิามวยไทย  7)  วชิามวยสากล  8)  วชิาว่ายน ้า  
9)  วชิาลลีาศ  10)  วชิาแบดมนิตนั  และ  11)  วชิาเทเบลิเทนนิส  (ส านักพฒันาการศึกษา, 
2555)  

ทัง้นีบ้างหลกัสตูรท่ีมีการปรับปรุงเลม่หลกัสตูรตามรอบได้เร่ิมปรับใช้หลกัสตูรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ตามโครงสร้างวิชาพลศึกษาจัดเป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยี  และการจดัการ  หมวด  ก.  กลุ่มชีวิต  สขุภาพ  และสิ่งแวดล้อม  มีการจดัการเรียนการ
สอน  1  รหสัรายวิชา  คือ  1439100  การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ  แบง่ออกเป็น  16  รายวิชา  
หากหลกัสตูรใดก าหนดให้นกัศกึษาเรียนรายวิชาพลศกึษา  จ านวน  1  หน่วยกติ  จะตอ้งก าหนด
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ไวใ้น  มคอ  2  ของหลกัสตูร  และอกี  1  รายวชิาจดัอยูใ่นกลุ่มวชิาเลอืกศกึษาทัว่ไป  หมวด ค. 
กลุ่มวทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ คอื  วชิา  1439104  การดูแลสมรรถภาพทางกาย (3  หน่วย
กิต)  ซึ่งหลกัสูตรที่เรียนรายวิชาพลศึกษาต้องเรยีนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  จ านวน   
31  หน่วยกิต  ทัง้นี้ทางทางมหาวทิยาลยัได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานหลกัสูตร
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  พ.ศ. 2558  โดยมรีองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ
เป็นประธาน  รองคณบดฝี่ายวชิาการจากคณะต่าง ๆ และตวัแทนอาจารยผ์ู้สอนเป็นกรรมการ  
และเจา้หน้าทีส่ านักพฒันาการศกึษาเป็นเลขานุการ  ท าหน้าทีใ่หข้อ้ เสนอแนะ  ก ากบั  ตดิตาม
และประเมนิผลการด าเนินงานหลกัสูตรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  
แต่เป็นที่น่าสังเกตุว่าอาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาพลศึกษาไม่ถูกแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการชุด
ดงักล่าวขา้งตน้   

การบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  คณะท่ีมีการเปิดรายวิชาใน
หมวดศกึษาทัว่ไปจะด าเนินการเปิด – ปิดรายวิชา  จดัตารางสอน  ก าหนดจ านวนกลุ่มการเรียน  
และจ านวนนักศึกษาเอง   เห็นได้ชดัว่าการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีโครงสร้างและรูปแบบท่ีไม่ชัดเจน  และมีปัญหาในการท างาน
หลายด้าน  ยกตัวอย่างเช่น  ด้านการวางแผนและด้านการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งกลุ่มวิชา  
พลศึกษามีส่วนร่วมในระดับคณะหรือระดบัมหาวิทยาลัยไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการ  และทุก
ระดบั  ไมว่่าจะเป็นด้านการวางแผน  การจดัการรายวิชา  และการสนบัสนนุการเรียนการสอน  ซึ่ง
สง่ผลตอ่อาจารย์กลุ่มวิชาพลศกึษา  นกัศกึษา  และการจดัการรายวิชา   ส่วนด้านโครงสร้าง  และ
ด้านงบประมาณปัจจุบันอาจารย์กลุ่มวิชาพลศึกษาสังกัดอยู่สาขามนุษยศาสตร์  คณะ  
ศิลปศาสตร์  และไม่มีหลกัสตูรเป็นของตนเอง  ซึ่งทุกครัง้ท่ีมีการปรับหลกัสูตรภายในคณะ  กลุ่ม
วิชาพลศึกษาก็จะถูกย้ายไปประจ าหลักสูตรท่ีสังกัดภายในคณะศิลปศาสตร์  ท าให้กลุ่มวิชา  
พลศกึษาไมมี่สงักดัท่ีแนน่อน  ซึง่มีผลตอ่การประเมินเกณฑ์ภาระงานขัน้ต ่าท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด
ขึน้  และท าให้ไม่มีความชัดเจนในการบริหารงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนหรือจัด
กิจกรรมในกลุ่มวิชาพลศกึษา  อีกทัง้ยงัอาจส่งผลตอ่การประเมินการตอ่สญัญาจ้างในอนาคตอีก
ด้วย   

จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้น  เห็นได้ชดัว่าการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไปมีรูปแบบท่ีไมช่ดัเจน  และสง่ผลตอ่คณุภาพของนกัศกึษาตามวตัถปุระสงค์ของรายวิชา  
และขาดการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ดงันัน้ในฐานะท่ี
ผู้วิจยัเป็นผู้ รับผิดชอบรายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ผู้วิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการ
พฒันารูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
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เพ่ือเป็นแนวทางในการการบริหารจัดการรายวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมีบริบท  และการบริหารจัดการรายวิชา  
พลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ท่ีใกล้เคียงกบัมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมยิ่งขึน้ 

ค าถามในการวิจัย 
1. สภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น และแนวทางแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการ

วิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีเป็นอย่างไร 
2. รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัย

อบุลราชธานี  ท่ีเหมาะสมควรมีองค์ประกอบ และกระบวนการด าเนินงานเป็นอยา่งไร 
3. รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัย

อบุลราชธานี  ท่ีพฒันาขึน้มีคณุภาพเหมาะสมตอ่การน าไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือไม ่ อยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยนี ้มีความมุ่งหมายทั่วไปเพ่ือ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยก าหนดความมุง่หมายเฉพาะ ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ

การบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใน

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   
3. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชา

ศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีจ้ะท าให้ได้รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ซึง่สง่ผล
ให้เกิดระบบ กลไกและกระบวนการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีชัดเจนขึน้ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ 
ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรมีแนวทางในการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตลอดจนสามารถเป็นแบบอย่างให้กบัมหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีมีบริบท
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คล้ายคลึงกันน าไปใช้หรือขยายผลเพ่ือให้เกิดการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ท่ีมีคณุภาพในอนาคต  

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้ ผู้ วิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

โดยใช้วิ ธีการวิจัยแบบผสานวิ ธี   (Mixed Methods Research)  แบบเท่าเทียมตามล าดับ  
(Sequential  -  Equal Status Design) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมี
วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเป็นตวัน า และวิธีการวิจยัเชิงปริมาณเป็นตวัตาม โดยก าหนดขอบเขตของ
การวิจยั ซึง่แบง่ออกตามความมุง่หมายของการวิจยัเป็น  2  ระยะ  ดงันี ้

ระยะที่   1  การศึกษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 3 แหลง่ คือ 
1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหลักการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

พลศกึษา แนวคดิในการจดัการรายวิชาศกึษาทัว่ไป หลกัและทฤษฎีทางการบริหาร  
2. กลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญด้านการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง

ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านโครงสร้างและการบริหารงานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
จ านวน  1  คน  ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป  จ านวน  2  คน  และผู้ เช่ียวชาญด้าน
การสอนพลศึกษา  จ านวน  2  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection) ตาม
เกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion criteria) ท่ีก าหนด ดงันี ้ 

2.1 มีบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป  ในสถาบนัอดุมศกึษา  

2.2 มีประสบการณ์ในการท างาน เ ก่ียว ข้องกับบริหารจัดการวิชา 
พลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ในสถาบนัอุดมศึกษาตามบทบาทท่ีก าหนดในข้อ 2.1 ไม่น้อย
กวา่ 5 ปี   

3. กลุ่มผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  จ าแนกเป็น 3 กลุม่ยอ่ย คือ 

3.1 กลุ่มผู้บริหาร  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ตามต าแหน่งทางการบริหาร ได้แก่  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
จ านวน 1  คน  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะต่างๆ  จ านวน   6  คน  รวมจ านวนทัง้สิน้   
7  คน 
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3.2 กลุ่มอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์
ผู้สอนรายวิชาพลศกึษา จ านวน  3  คน  เจ้าหน้าท่ีด้านกีฬา จ านวน  3  คน  เจ้าหน้าท่ีส านกัพฒันา
คณุภาพการศกึษา จ านวน  2  คน  เจ้าหน้าท่ีกองบริการการศกึษา จ านวน 2  คน  และนกัวิชาการ
ศึกษา จ านวน 2  คน  รวมจ านวนทัง้สิน้  12  คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ตามเกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion criteria) ท่ีก าหนด ดงันี ้ 

3.2.1 มีบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ทัง้ท่ีเป็นบทบาททางตรงคือ เป็นอาจารย์ผู้ สอน และ
บทบาททางอ้อม เป็บบุคลากรสายสนนับสนุนมีหน้าท่ีสนบัสนุนกระบวนการบริหารจัดการวิชา 
พลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่น  เจ้าหน้าท่ีด้านกีฬา  
เจ้าหน้าท่ีส านกัพฒันาคณุภาพการศกึษา  เป็นต้น 

3.2.2 มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวข้องกับบริหารจัดการวิชา 
พลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ตามบทบาทท่ีก าหนดในข้อ 3.2.1 
ไมน้่อยกวา่ 3 ปี   

3.  กลุ่มนักศึกษา  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีก าลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบบเต็มเวลา จ านวน 386 คน  ก าหนดขนาดโดยใช้ตารางก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และได้มาโดยการสุม่แบบแบง่
ชัน้ (Stratified random sampling)  ซึง่ก าหนดชัน้ตามคณะและชัน้ปี   

ขอบเขตด้านตัวแปร  ในสว่นของตวัแปรท่ีศกึษาในระยะนี ้ประกอบด้วย 
1.  สภาพการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใน

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
2. ปัญหาของการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใน

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
3. ความต้องการจ าเป็นของบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  

ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
4. แนวทางในการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชา

ศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
 

ระยะที่   2  การสร้าง  พัฒนา  ตรวจสอบ และยืนยันคุณภาพรูปแบบการบริหาร
จดัการวิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป  
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ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 3 แหลง่ คือ 
1. กลุ่มผู้ บริหาร  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

 ตามต าแหน่งทางการบริหาร ได้แก่  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
1  คน  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะต่างๆ    จ านวน   6  คน  รวมจ านวนทัง้สิน้  7  คน  
โดยผู้บริหารกลุม่นีเ้ป็นบคุคลเดียวกนักบัแหลง่ข้อมลูในระยะท่ี  1 ข้อ 3.1 

2. กลุ่มผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  
ผู้ เช่ียวชาญด้านโครงสร้างและการบริหารงานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน  1  คน  
ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไป  จ านวน  2  คน  และผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนพลศกึษา  
จ านวน  2  คน  โดยผู้ เช่ียวชาญกลุ่มนีเ้ป็นบคุคลเดียวกนักบัแหลง่ข้อมลูในระยะท่ี  1 ข้อ 2.2 ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ท่ี
ก าหนด  

3. กลุ่มอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  
พลศึกษา  3  คน  เจ้าหน้าท่ีด้านกีฬา  3  คน  เจ้าหน้าท่ีส านกัพัฒนาคณุภาพการศึกษา  2  คน  
เจ้าหน้าท่ี กองบริการการศกึษา  2  คน  และนกัวิชาการศกึษา  2  คน  รวมจ านวนทัง้สิน้  12  คน 
โดยอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกลุ่มนีเ้ป็นบคุคลเดียวกันกับแหล่งข้อมูลในระยะท่ี  1 
ข้อ 3.2 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามเกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion 
criteria) ท่ีก าหนด  

ขอบเขตด้านตัวแปร   
ตวัแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป  

ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
ตวัแปรตาม ได้แก่ คณุภาพของรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  หมวด

ศึกษาวิชาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดยพิจารณาใน 5  ด้าน ประยุกต์ตามกรอบมิติ
การประเมินของสมาคมมาตรฐานการประเมินสหรัฐอเมริกา (American Evaluation Association 
: AEA) คือ 

2.1 มาตรฐานด้านความถกูต้อง (Accuracy Standard)  
2.2 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standard)  
2.3 มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์  (Utility Standard) 
2.4 มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standard ) 
2.5 มาตรฐานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  (Accountability Standard) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการด าเนินการการสร้างแบบแผนหรือลกัษณะ

ของการจดัการเพ่ือน าไปใช้พฒันาตามวตัถปุระสงค์ ให้เกิดคณุลักษณะตามท่ีคาดหวงั โดยในการ
วิจยัครัง้นี ้มีกระบวนการ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน การสร้างรูปแบบ การตรวจสอบ
คณุภาพของรูปแบบ 

2. วิชาพลศึกษา    หมายถึง  วิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  อยู่ในกลุ่มวิชาชีวิตและสขุภาพ 1 หนว่ยกิต คือ วิชาการออกก าลงักาย
เพ่ือสขุภาพ  และกลุ่มวิชาเลือกศกึษาทัว่ไป 3  หน่วยกิต คือ วิชาการดแูลสมรรถภาพทางกาย ซึ่ง
อาจารย์กลุม่วิชาพลศกึษา คณะศลิปศาสตร์เป็นผู้ รับผิดชอบรายวิชา  

3. หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป  หมายถึง  กลุ่มของรายวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้ อ่ืน  สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่าง
ตอ่เน่ือง  ด าเนินชีวิตอย่างมีคณุธรรม  พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์  และเป็นพลเมืองท่ีมี
คณุคา่ของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

4. การบริหารจัดการ หมายถึง  การด าเนินงาน  หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
มีองค์ประกอบ  7  ด้าน  ได้แก่ ด้านหลักสูตร  ด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านบุคลากร  ด้าน
งบประมาณ ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ และด้านการ
ประเมินผล   

5.  รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายถึง ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้าง แบบแผน
หรือลกัษณะของการบริหารจดัการรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในส่วนของวิชาพลศกึษา ของ
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน ดงันี ้ 

5.1 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง โครงสร้าง และทรัพยากรเก่ียวกับการ
บริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 ด้าน คือ  
1) ด้านโครงสร้างการบริหาร 2) ด้านหลกัสูตร 3) ด้านอาจารย์ผู้สอน 4)  ด้านงบประมาณ และ  
5) ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้  
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5.2 ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานบริหารจดัการ
วิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) ประกอบด้วย  การวางแผน (P : Plan) การด าเนินการ (D : Do )การตรวจสอบ (C 
:Check) และการปรับปรุงแก้ไข (A : Act)  

5.3 ด้านผลผลิต (Output) ผลท่ีเกิดจากการน าเอาปัจจยัน าเข้ามาด าเนินงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ได้แก่ คณุภาพผู้ เรียน และประสิทธิภาพ
การบริหารงาน  

6. สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หมายถึง  ลกัษณะหรือสภาพท่ีปรากฏ
ขึน้ในสถานการณ์จริง  อปุสรรคหรือสิ่งขดัขวางความสะดวกตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ และข้อเสนอแนะ หรือ
ข้อคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการด าเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ท่ีควรมีหรือก าหนดไว้ ของ
กระบวนการหรือขัน้ตอนการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี ซึ่งสะท้อนจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

7. ความต้องการจ าเป็นของการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หมายถึง ผลสะท้อนความคิดเห็นท่ีระบหุรือบง่ชีถ้ึงสิ่งท่ีมี
ความจ าเป็นต่อรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี ซึ่งเกิดกระบวนการประเมินเพ่ือก าหนดความแตกตา่งของสภาพท่ีเกิดขึน้กบัสภาพท่ี
ควรจะเป็น มีการจดัล าดบัความส าคญัดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม โดยใช้ดชันีความต้องการจ าเป็น
จากความคดิเห็นของนกัศกึษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

8. การประเมินคุณภาพรูปแบบ หมายถึง กระบวนการด าเนินการเพ่ือเปรียบเทียบและ
ตดัสินใจในเชิงคุณค่าของรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   โดยพิจารณามาตรฐาน 5  ดา้น  ดงันี้ 

8.1 มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard)  หมายถึง การท่ีรูปแบบ
การบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท่ีผู้ วิจัย
พฒันาขึน้มีความสมบรูณ์ มีเนือ้หาการประเมินครอบคลมุ สามารถสะท้อนผลการประเมินรูปแบบ
ได้อย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ น าไปใช้ประเมินเพ่ือบอกระดบัคณุภาพได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
สะท้อนคณุภาพของรูปแบบได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการท่ีน่าเช่ือถือ สามารถอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมลูได้
อยา่งแท้จริง 
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8.2 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standard)  หมายถึง การท่ีรูปแบบ
การบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้มีความสอดคล้องและเหมาะสม การประเมินเป็นไปตามจริยธรรมทางด้านการ
ประเมิน มีการเปิดเผยข้อมลูรูปแบบการบริหารวิชาพลศกึษาอย่างตรงไปตรงมา และการประเมิน
ไมส่ง่ผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายตอ่มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง   

8.3 มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์  (Utility Standard)  หมายถึง การท่ี
รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการในการน าไปใช้ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่าง
ครอบคลมุ ทนัเวลา และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ตอ่การบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีได้จริง เพ่ือพฒันาการด าเนินงานให้มีคณุภาพและบรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ได้อยา่งเป็นรูปธรรม  

8.4 มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standard )  หมายถึง การท่ี
รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริง มีความคุ้มค่า สามารถน าไปใช้ได้จริงในทาง
ปฏิบตั ิ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกระบวนการด าเนินงาน  และเกิดการยอมรับ
จากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

8.5 มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  (Accountability Standards)  
หมายถึง การท่ีรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยั
อบุลราชธานีท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ มีด าเนินงานโดยก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมลูท่ี
ได้ หาความสมัพนัธ์ของรูปแบบการบริหารวิชาพลศกึษา มุ่งเน้นการปรับปรุงส าหรับกระบวนการ
ประเมินผล โดยสะท้อนจากกระบวนการท่ีมีเอกสารสนบัสนนุท่ีเพียงพอ และเกิดการยอมรับในผล
การประเมินของหน่วยงาน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้รูปแบบการบริหาร
จดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1.กรอบแนวคิดการวิจยั 

1.  สภาพการบริหารจดัการ
วิชาพลศกึษา  หมวดวชิา
ศกึษาทัว่ไป   
2.  ปัญหาของการบริหาร
จดัการวิชาพลศกึษา  หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป   
3.  ความต้องการจ าเป็นของ
การบริหารจดัการวิชาพล
ศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   
4.  แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาของการบริหารจดัการ
วิชาพลศกึษา  หมวดวชิา
ศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยั
อบุลราชธาน ี
 

การบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 7 ด้าน 

1.  ด้านหลกัสตูร   
2.  ด้านโครงสร้างการบริหาร 
3.  ด้านบคุลากร  
4.  ด้านงบประมาณ 
5.  ด้านการจดัการเรียนการสอน 
6.  ด้านสถานท่ี และสิง่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ 
7.  ด้านการประเมินผล   
 

ศึกษาแนวคดิ/หลกัการจาก
เอกสาร 
- ความรู้เก่ียวกบัหมวดวิชาศกึษา
ทัว่ไป 
- แนวคดิเก่ียวกบัรูปแบบ 
- แนวคดิเก่ียวกบัการบริหาร 
     * POSDCoRB 
     * POLC 
- แนวคดิเก่ียวกบัทฤษฎีระบบ 
     * วงจรคณุภาพของเดมมิ่ง 
(PDCA) 
ศึกษาจากงานวิจัย 
- งานวิจยัในประเทศ 
- งานวิจยัตา่งประเทศ 
ศึกษาข้อมูลวชิาศึกษาทั่วไปใน
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

รูปแบบการบริหารจัดการวิชา 
พลศึกษา หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีที่มคุีณภาพ 
 

การประเมินคุณภาพรูปแบบ 5 ด้าน 
1)มาตรฐานด้านความถกูต้อง 
2)มาตรฐานด้านความเหมาะสม 
3)มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 
4)มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 
5)มาตรฐานด้านความรับผิดชอบตอ่
สงัคม 

 

ร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการวชิา 

พลศึกษา หมวดวชิาศึกษา
ทั่วไป  ในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
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บทที่  2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ในมหาวิทยาลยัอบุลราธานี  ผู้วิจยัได้รวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการวิจยั  ดงันี ้  

1. แนวคดิเก่ียวกบัหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
2. วิชาศกึษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
3. แนวคดิเก่ียวกบัรูปแบบ 
4. แนวคดิเก่ียวกบัการบริหาร 

4.1 แนวคดิพืน้ฐานของหลกัการบริหารการศกึษา 
4.2 แนวคดิการบริหารวิชาการ 
4.3 แนวคดิการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
4.4 แนวคดิการบริหารงบประมาณ 
4.5 แนวคดิการบริหารพสัด ุ
4.6 แนวคดิการบริหารงานอาคารสถานท่ี 

5. แนวคดิและทฤษฎีท่ีประยกุต์ใช้ในการวิจยั 
5.1  ความหมายและวิวฒันาการของทฤษฎี 
5.2 กระบวนการบริหารตามแบบ POSDCoRB 
5.3 หลกัการ POLC 
5.4 ทฤษฎีระบบ  (System Theory) 
5.5 วงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 

6. แนวคดิเก่ียวกบัความต้องการจ าเป็น  (Needs Assessment) 
7. แนวคดิเก่ียวกบัมาตรฐานการประเมิน 
8. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

8.1 งานวิจยัในประเทศ 
8.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
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1. แนวคิดเก่ียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 ความหมายของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และ ทองอินทร์ วงศ์โสธร (2526) กล่าวไว้ว่าหลกัสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไปในประเทศไทยท่ีก าหนดให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักสูตรอุดมศึกษาในปัจจุบันนี ้  
เป็นรูปแบบการจดัหลกัสตูรอดุมศกึษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทย
ตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้นมา  

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของสหรัฐอเมริกามีผู้ ใ ห้ความหมายหรือนิยามไว้
หลากหลายและกว้างขวงมาก แล้วแต่มุมมองจะเป็นการศึกษาหรือให้ค านิยามในลักษณะใด 
(Levine, 1979) ดงันี ้

คณะกรรมการมหาวิทยาลยัฮาร์วาด (Harvard committee, 1945) ได้วิเคราะห์
และพฒันารายงานเก่ียวกบัการศกึษาทัว่ไปท่ีมีช่ือและอิทธิพลเร่ือง “การศกึษาทัว่ไปในสงัคมเสรี” 
(General education in a face society) ได้ให้ความหมายประเด็นการศกึษาทัว่ไปและการศึกษา
เฉพาะไว้ว่า “เป็นการศกึษาส่วนท่ีท าให้ผู้ ได้รับการศกึษาเป็นผู้ มีความรับผิดชอบและเป็นพลเมือง
ดี”  

แดเนียล เบลล์ (Danial Bell, 1970) ผู้ เขียนหนังสือ The reforming of general 
education ได้ให้ความหมายเช่นเดียวกับนกัวิชาการการศึกษาทัว่ไปท่ีว่า วิชาการศึกษาทัว่ไปคือ
การพัฒนาผู้ เรียนในส่วนท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีสติปัญญาความรู้กว้างขวาง มี
คณุธรรม ควบคู่กับวิชาเฉพาะท่ีเน้นการพัฒนาผู้ เรียนในวิชาชีพ โดยเบลล์ได้ให้ความหมายวิชา
ศึกษาทั่วไปหมายถึงวิชาท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ท่ีศึกษาเก่ียวกับปัญหาและเนือ้หาท่ี
เช่ือมโยงกนัหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกนั 

การศึกษาของประเทศไทยได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาทั่วไปมาตลอด มีผู้ ให้
ความหมายของวิชาศกึษาทัว่ไปไว้ตา่งๆ ดงันี ้

วิจิตร ศรีสอ้าน (2518) ได้ให้ความหมายวิชาการศกึษาทัว่ไปว่า เป็นการศกึษาท่ี
จ าเป็นส าหรับทกุคน เป็นการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือเป็นพลเมืองท่ีดี เป็นผู้ มีความรู้และมีคณุธรรม 
ซึง่เน้นเชน่เดียวกบัมหาวิทยาลยัฮาร์วาด  

พระธรรมปิฎก (2538)  ได้ให้ความหมายไว้สัน้ๆ ว่าเป้าหมายแท้จริงของวิชา
การศกึษาทัว่ไปคือ “การสร้างบณัฑิตหนือสร้างคนให้เป็นบณัฑิตและวิชาเฉพาะ วิชาชีพทัง้หลายก็
เป็นเคร่ืองมือให้บณัฑิต ท าให้เขาสามารถใช้เคร่ืองมือได้ แตค่นใช้เคร่ืองมือนัน้จะต้องเป็นคนดีจะ
น าเคร่ืองมือปมใช้ในทางสร้างสรรค”์ 



  15 

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต) (2550) ให้ค าจ ากดัความของรายวิชาศึกษา
ทัว่ไปอย่างชดัเจนว่าวิชาศึกษาทัว่ไปมีจุดมุ่งหมายอยู่ท่ีการสร้างบณัฑิต ส่วนวิชาชีพเป็นเหมือน
การสร้างเคร่ืองมือให้บัณฑิตวิชาศึกษาทั่วไปมีหน้าท่ี ท าคนให้เป็นบณัฑิตหรือสร้างบัณฑิต มี
บทบาทโดยตรงในการพัฒนาคนเพ่ือให้บุคคลแต่ละคนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีชีวิตท่ีดีงามประณีต
ประเสริฐสมกับความเป็นมนุษย์ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคนเต็มคน มีชีวิตท่ีมีอิสรภาพและมี
ความสขุ การศกึษามีหน้าท่ีพฒันาคนในสองด้าน กล่าวคือ  1) การพฒันาตวัมนษุย์ให้มีความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุข มีอิสรภาพ และ 2) การพัฒนาคนในฐานะท่ีเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ คือเป็นทุนท่ีจะน าไปใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ถ้าวิเคราะห์แนวคิด
เบือ้งต้นนีอ้ยา่งถ่ีถ้วนแล้วกลา่วได้วา่การจดัการศกึษา รายวิชาศกึษามีความส าคญัอยา่งยิ่งซึง่ทา่น
ถึงกับกล่าวว่า  “จะสอนวิชาเฉพาะวิชาชีพให้ใช้ผู้ เช่ียวชาญ แต่จะสอนวิชาพืน้ฐาน ต้องใช้
นกัปราชญ์” 

นอกจากนี ้คณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการแห่งประเทศไทย
ได้ก าหนดค านิยามและแนวทางการจดัการเรียนการ สอนรายวิชาศกึษาทัว่ไป ดงันี ้

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป หมายถึง วิชาท่ีมุ่งพฒันาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาต ิตนเอง ผู้ อ่ืนและสงัคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถ
คิดอย่างมีเหตผุล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี มีคณุธรรม ตระหนกัใน
คณุคา่ของศิลปและวฒันธรรมทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสงัคมเป็นอยา่งดี  

สถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัวิชาศกึษาทัว่ไปในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือ
ลกัษณะบรูณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนือ้หาวิชาท่ีครอบคลมุสาระของกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 
มนษุยศาสตร์ ภาษา และกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ในสดัสว่นท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรล ุ
วัตถุประสง ค์ของวิชาศึกษาทั่ ว ไป  โดยใ ห้ มีหน่ วย กิตรวมไม่ น้อยกว่ า  30 หน่ วย กิต ” 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2558) 

โดยสรุปแล้ววิชาการศกึษาทัว่ไป มีค าท่ีใช้กบัหลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไปอยู่ 3 ค า (ไพฑรูย์ 
สินลารัตน์, 2550) คือ วิชาศึกษาทัว่ไปหรือวิชาการศึกษาทั่วไป (General education) อีกค าคือ 
วิชาพืน้ฐานทั่วไป (Foundation education) ซึ่งเป็นวิชาพืน้ฐานของชีวิต เป็นหลกัวิธีการด าเนิน
ชีวิต  และอีกค าคือวิชาการศกึษาเสรี (Liberal education) หรือศิลปศาสตร์ศึกษา (Liberal Arts) 
มีความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงกวา่ โดยเน้นสร้างคนให้มีจิตใจเสรี พ้นจากความเป็นทาส 
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1.2 จุดมุ่งหมายของวิชาศึกษาทั่วไปในปัจจุบัน 
ในปัจจุบนัจุดมุ่งหมายของวิชาศึกษาทั่วไปอาจกล่าวได้ว่ามีอยู่ 14 ประเด็นหลัก

ด้วยกนั ซึง่แตล่ะมหาวิทยาลยัก็จะหยิบยกมาใช้แล้ว แตล่ะแนวของแตล่ะสถาบนั ซึ่งมีรายละเอียด
ท่ีจะพิจารณาแยกเป็น 4 เร่ืองใหญ่ คือ เร่ืองความรู้กว้าง ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั วฒันธรรม คณุธรรมจริยธรรม และทกัษะ 

1.2.1 จดุมุง่หมายในเชิงความรู้กว้าง 
1) ได้รับความรู้พืน้ฐานส าหรับการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ต่อไป จุดมุ่งหมายข้อนี ้

เน้นมากในการจดัวิชาศกึษาทัว่ไป แต่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายท่ีควรจะเป็นท่ีเดียว และสถาบนัยงัมีการ
เน้นอยู ่เชน่ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

2) มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ จดุมุ่งหมายข้อนีส้นองวตัถปุระสงค์ทาง
กว้างเพ่ือแก้ไขปัญหาการยึดในวิชาชีพของตนเอง มีมหาวิทยาลยัหลายแห่งเน้นจดุมุ่งหมายนีอ้ยู่ 
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

3) ได้เรียนรู้วิธีการศึกษาหาความรู้สาขาวิชาอ่ืนๆ จุดมุ่งหมายข้อนีเ้น้นท่ี
กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยเน้นให้ผู้ เรียนได้เข้าใจว่าในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ นัน้ได้แสว งหา
ความรู้กันอย่างไร จะท าให้ผู้ เรียนมีโลกทัศน์กว้างในแต่ละสาขาได้ชัดเจน มีมหาวิทยาลัยท่ี
กล่าวถึงในประเด็นนีช้ดัเจน เช่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลัยสารคาม และมหาวิทยาลยั
หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิในขณะท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัจดุมุง่หมายยงัไมค่อ่ยชดัเจนเทา่ท่ีควร 

1.2.2 จดุมุง่หมายในเชิงความเข้าใจ 
1) มีโลกทศัน์ท่ีกว้างขึน้ จดุมุ่งหมายข้อนีเ้ป็นจดุมุ่งหมายหลกัของวิชาศกึษา

ทัว่ไป เพราะเป็นคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีต้องการไม่ยึดติดกบัสาขาวิชาเฉพาะของตนเอง รวมถึง
การใช้ชีวิตท่ีต้องมีมุมมองท่ีกว้างขึน้ มีมหาวิทยาลยัท่ีพูดถึงจุดมุ่งหมายกล่าวถึงในประเด็นนีไ้ว้
อย่างชัดเจน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัรังสิต และมหาวิทยา ลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

2) ได้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสงัคมโลก/นานาชาติ ความสนใจในสงัคม
โลกและปัญหานานาชาติถือได้ว่าเป็นคณุสมบตัิท่ีส าคญัของคนยุคใหม่ เพราะโลกเช่ือมโยงเป็น
โลกใบเดียวกันมากขึน้ บัณทิตจึงควรสนใจรับรู้ในเร่ืองของโลกและนานาชาติ มหาวิทยาลัยท่ี
จดุมุ่งหมายกล่าวถึงในประเดน็นี ้ดงัตวัอย่าง มหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ิ 
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3) เ ข้าใจเ ร่ืองราวและปัญหาของสังคมไทย เป็นจุดมุ่งหมายท่ีได้รับ
ความส าคญัอย่างมากมายโดยตรง และเป็นจดุมุ่งหมายท่ีมีความส าคญัมีมหาวิทยาลยัท่ีกล่าวถึง
ในประเด็นนี ้ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในขณะท่ี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลยัราชภัฏ จุดมุ่งหมายยงัไม่ค่อย
ชดัเจนเทา่ท่ีควร 

4) รู้จัก/เข้าใจทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน จุดมุ่งหมายข้อนีเ้ป็นการมองวิชาศึกษา
ทัว่ไปใช้ประโยชน์กบัประจ าวนั โดยมองว่าวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีใช้ประโยชน์กบัชีวิตประจ าวนัได้อยา่ง
ดี โดยเฉพาะเป็นประเด็นของการใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้ อ่ืนมีมหาวิทยาลัยท่ีจุดมุ่งหมาย
กล่าวถึงในประเด็น ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลยันเรศวร และมหาวิทยาลัยรังสิต 
ในขณะท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดุมุง่หมายยงัไมค่อ่ยชดัเจนเทา่ท่ีควร 

1.2.3 จดุมุง่หมายในเชิงประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
การได้รับความรู้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ การพัฒนา

รายวิชาท่ีเน้นการใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวันได้มากท่ีสุด แต่ท่ีนีไ้ด้เน้นท่ีการน าเนือ้หาแต่  
ละสาขาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้มากกวา่การเน้นทฤษฏีหรือหลกัการ มหาวิทยาลยัส่วน
ใหญ่กล่าวถึงในประเด็นนี ้ดงัตวัอย่าง มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยันเรศวร ท่ีจดุมุ่งหมาย
มีชดัเจน 

1.2.4 จดุมุง่หมายในเชิงวฒันธรรม/คณุธรรม จริยธรรม 
1) มีความรู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ในข้อนีไ้ด้ก าหนด

เกณฑ์มาตรฐาน ได้บง่ถึงเร่ืองของศิลปและวฒันธรรมไว้ชดัเจน และเป็นจดุมุ่งหมายท่ีมีแตใ่นทาง
ปฏิบตัิอาจยงัไมมี่ภาพท่ีชดัเจนนกั มหาวิทยาลยัท่ีจดุมุ่งหมายกล่าวถึงในประเด็นนีไ้ว้อย่างชดัเจน 
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภฏั มหาวิทยาลยัรังสิต 

2) ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัของ
วิชาศึกษาทัว่ไปท่ีจะต้องเน้นควบคู่ไปกับวิชาชีพ คือ การปลูกคณุธรรม จริยธรรม ความดี ความ
งามให้กับผู้ เรียน เพ่ือหวงัให้เขาเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิตในสงัคม มหาวิทยาลยั
ส่วนใหญ่กล่าวถึงในประเด็นนี ไ้ว้เกือบทุกแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย
รังสิต  
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1.2.5 จดุมุง่หมายในเชิงทกัษะ 
1) รู้จกัวิเคราะห์วิจารณ์ จุดมุ่งหมายข้อนีเ้น้นอย่างมากในมหาวิทยาลยัของ

สหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด สแตนฟอร์ด หรือเบิร์กเลย์ ขณะท่ีในสงัคมไทยยงัไม่มี
มากนัก มหาวิทยาลัยท่ีจุดมุ่งหมายกล่าวถึงในประเด็นนี ้บางมหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภฏั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ และมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต ิ 

2) มีความสามารถในการปรับตัวและตัดสินใจแก้ปัญหา ถือเป็นทักษะท่ี
ส าคัญส าหรับบัณฑิตในยุคใหม่ท่ีจะต้องรู้จักปรับตัว รู้จักแก้ปัญหา และแก้ปัญหาโดยใช้
สติปัญญาอย่างดีพอมากกว่า การใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์มีมหาวิทยาลยัไม่มากนกัท่ีเน้น ได้แก่ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

3) มีความใฝ่รู้และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ จดุมุ่งหมายข้อนีถื้อเป็นเร่ืองหลกั
ของทกัษะทางวิชาศกึษาทัว่ไป (Advanced Learning Skill) ท่ีบณัฑิตทกุคนควรมีและควรจะต้อง
ส่งเสริมให้มากขึน้ ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงไว้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิและมหาวิทยาลยัราชภฏั  

4) มีทักษะและความสามารถในการส่ือสาร ความส าคัญในการส่ือสาร 
รวมถึงการส่ือสารทัว่ไป การพดูการเขียนท่ีสะท้อนความคิดความรู้ความเข้าใจท่ีลึกซึง้ของผู้ เรียน 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีจ าเป็น ท่ีจุดมุ่งหมายกล่าวถึงในประเด็นนี ้ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุรนารี 
มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัราชภฏั และมาหาวิทยาลยัรังสิต  

แม้จดุมุง่หมายของวิชาศกึษาทัว่ไปจะได้รับการเน้น และได้รับการเสนอแนะไว้ใน
เอกสารหรือรายงานการประชุมต่างๆ มากมายและมีคุณค่าก็ตาม  แต่ในทางปฏิบัติแล้ว 
จุดมุ่งหมายดงักล่าวจะน าไปปฏิบตัิจริงเพียงใด หรือเม่ือปฏิบตัิแล้วจะเปล่ียนแปลงไปเพียงใด
ยอ่มขึน้อยู่กบัอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศกึษาทัว่ไปแตล่ะคน แตล่ะวิชาเป็นหลกั ดงันัน้การท่ีจะเข้าใจ
จดุมุ่งหมายของวิชาศกึษาทัว่ไปได้อยา่งชดัเจนและกว้างขวางพอควร ต้องพิจารณาความเห็นของ
อาจารย์ผู้สอนประกอบด้วย 

1.2.6 จดุมุง่หมายในทศันะของผู้สอน 
ความเห็นเก่ียวกบัวิชาศึกษาทัว่ไปของอาจารย์ผู้สอนท่ีจะเสนอตอ่นี ้เป็นผล

การศกึษาความเห็นของอาจารย์ผู้สอนวิชาศกึษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยั 9 แห่งใน พ.ศ. 2526 คือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
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เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และการศึกษาในปัจจุบัน พ.ศ. 2549 ท่ีได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ (ไพฑรูย์ สินลารัตน์, 2549) ดงัตาราง  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจดุมุง่หมายของวิชาศกึษา
ทัว่ไปในทศันะของอาจารย์โดยสว่นรวม  

ตาราง 1 จดุมุง่หมายของวิชาศกึษาทัว่ไปในทศันะของอาจารย์โดยสว่นรวม 

 

  ท่ีมา: ไพฑรูย์ สินลารัตน์ และ ทองอินทร์ วงศ์โสธร (2526), 
จากตาราง 1 พบว่าในพ.ศ. 2526 ได้สอบถามอาจารย์ผู้ สอนจ านวน 306 คน จาก 9 

มหาวิทยาลยัดงักลา่วข้างต้น เห็นได้ชดัวา่ อาจารย์ผู้สอนเน้นท่ีจดุมุง่หมายในการให้นิสิตนกัศกึษา
มีความคิดและสติ ปัญญากว้างขวางขึน้เป็นประการส าคัญ ซึ่งค่อนข้างจะสอดคล้องกับ

จดุมุง่หมายของวิชา 
ศกึษาทัว่ไป 

การวิจยั พ.ศ. 2526 การวิจยั พ.ศ. 2549 

M S M S 

1. เป็นพืน้ฐานส าหรับวิชาอ่ืน 3.71 1.10 4.16 .984 
2. ให้รู้ถึงหลกัการท่ีส าคญัของสาขาวิชานัน้ 3.85 0.88 3.87 .951 
3. ให้รู้ถึงวิธีการศกึษาในสาขาวิชานัน้ 3.49 0.89 4.07 .845 
4. ให้นิสิตนกัศกึษามีสตปัิญญากว้างขวางขึน้ 4.09 0.82 4.54 .638 
5. รู้เข้าใจสงัคมโลกนานาชาติ - - 4.15 .881 
6. ให้เข้าใจถึงเร่ืองราวและปัญหาของสงัคมอ่ืน 3.42 10.8 3.91 1.509 
7. เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน - - 4.18 .091 
8. เห็นความส าคญัของวิชาสาขาอ่ืน 3.20 0.87 - - 
9. ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวนั 3.55 1.01 4.54 .699 
10. ตระหนกัในคณุคา่ของศลิปวฒันธรรม - - 3.86 1.044 
11. ได้รับการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม - - 4.23 .914 
12. รู้จกัคดิวิเคราะห์วิชาการ - - 4.44 .751 
13. ปรับตวัตดัสินใจแก้ปัญหา - - 4.35 .787 
14. มีความใฝ่รู้แสวงหาความรู้อยูเ่สมอ - - 4.46 .721 
15. มีความสามารถในการส่ือสาร - - 4.21 .862 

รวมเฉล่ีย 3.62 0.27 4.21 .513 
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จุดมุ่งหมายท่ีเป็นหลักการตามปรากฏในเอกสารต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น ส่วนจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคญัรองลงมาท่ีให้รู้หลกัการท่ีส าคญัของวิชานัน้ๆ ก็เป็นจดุมุ่งหมายในลกัษณะท่ีให้ผู้ เรียนยงัมี
ความรู้กว้างอยู่ แตเ่ป็นท่ีนา่สงัเกตวา่อาจารย์ส่วนหนึง่ก็ยงัเห็นว่า การเป็นพืน้ฐานส าหรับวิชาอ่ืนก็
ยงัเป็นจดุมุ่งหมายท่ีส าคญัอยู่ เพราะคา่คะแนนเฉล่ียอยูใ่นล าดบัท่ี 3 (M = 3.71) และท่ีนา่สงัเกต
ก็คืออาจารย์ท่ีให้ความส าคญักบัจดุประสงค์ในข้อท่ีให้เข้าใจถึงเร่ืองราวและปัญหาของสงัคมดีขึน้
นัน้อยู่ในล าดบัท่ีค่อนข้างต ่า และโดยเฉพาะให้เห็นความส าคญัของสาขาวิชาอ่ืนนัน้อยู่ในระดบั
ต ่าสดุ 

การศกึษาทัง้สองครัง้สะท้อนจดุมุ่งหมายของผู้สอนท่ีดีว่า  เน้นการให้ผู้ เรียน
มีความรู้ ความคดิกว้างขวางซึ่งเป็นจดุมุ่งหมายท่ีดี แตก่ารเน้นปัญหาเร่ืองของสงัคมสิ่งแวดล้อมมี
ไม่มากนัก ทัง้ในอดีตและปัจจุบันซึ่งควรต้องเน้นมากขึน้แต่ปรากฏชัดในปัจจุบนั คือ การเน้น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั สะท้อนการคดิเฉพาะตวัของนิสิตนกัศกึษามากขึน้  

1.2.7 แนวคดิในการก าหนดจดุมุง่หมายวิชาศกึษาทัว่ไป 
แนวคิดในการก าหนดจดุมุ่งหมาย สามารถพิจารณาได้ 2 มิติ คือ ด้านบคุคล

สงัคม และด้านวิชาการกบัการประยกุต์ เม่ือรวมกนัแล้วจะแบง่เป็น 4 มิต ิดงันี ้
 
วิชาการ                          บคุคล       สงัคม 

ประยกุต์ 

ภาพประกอบ 2 แนวคดิในการก าหนดจดุมุง่หมายวิชาศกึษาทัว่ไป 

 
 

 

 
Intellectual Academic 

ปัญญา/วิชาการ 
1 

 
Social Critic Social Concerned 

วิเคราะห์/ตระหนกั 
2 

3 
ใช้ประโยชน์/วิชาชีพ 

Vocational Functional 

4 
เปล่ียนแปลง/ปฏิรูป 

Change Agent Social Reformer 
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ในการก าหนดจุดมุ่งหมายจะพิจารณาว่า ปรัชญาแนวคิดท่ีจะใช้จะใช้แนว
ไหน แนวทางท่ี 1  ดใูนส่วนตวับคุคลหรือสงัคม ถ้าต้องการให้นิสิตนกัศึกษาเรียนรู้เพ่ือมองตวัเขา
เอง ก็ให้เรียนวิชาความเป็นอยู่อันดีในครอบครัว สุขภาพ อนามยั สุขศึกษา สุภาพชุมชน สุภาพ
ตวัเอง หรือจะให้เน้นสงัคมก็เรียนอย่างเช่น วิชามนุษย์กบัสงัคม เศรษฐกิจกับสงัคม กฎหมายกับ
สงัคม ซึง่ในตา่งประเทศก็มองสองทาง ทางสงัคมก็คอ่นข้างไปทาง Social Oriented ถ้ามองในทาง
ตวับคุคล ก็อีกรูปแบบหนึ่ง รูปแบบของ Functional  Oriented คือ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ส่วน
แนวทางท่ี 2 จะมองเน้นในด้านความคิด Intellectual สติปัญญา หรือเน้นในแง่ของการประยุกต์ 
Application เม่ือรวม 2 แนวเข้าด้วยกนัแล้ว ซึ่งจะพบว่าในส่วนของวิชาศกึษาทัว่ไปมีแนวคิดหลกั 
ๆ ในการก าหนดจดุมุง่หมายเป็น 4 แนว คือ 

แนวคิดแรก เน้นให้ผู้ เรียนพัฒนาแนวคิดและสติปัญญา โดยพัฒนาท่ี
ตวัเองเป็นหลกัใหญ่ ตวัอย่างคือวิชาจะสอนให้มีความคดิอ่านกว้างขวาง เชน่ ปรัชญา ตรรกวิทยา 
ศลิปนิยม สงัคีตนิยม เป็นต้น เป็นวิชาซึง่พฒันา ความคิด สตปัิญญา แตเ่ป็นความคดิสตปัิญญาท่ี
ไมเ่ก่ียวกบัสงัคมมากนกั เป็นการพฒันาตวัเองในเชิงสตปัิญญา 

แนวคิดท่ีสอง การเน้นในเชิงสังคม หมายความว่า ให้ผู้ เรียนเป็นคนมี
ความคดิความอ่าน และใช้ความคดิความอ่านเพ่ือท่ีจะเน้นไปทางสงัคมคอ่นข้างมาก เช่น แนวโน้ม
ของบางมหาวิทยาลยัท่ีให้นิสิตเรียนและมีกิจกรรมทางสงัคมคอ่นข้างมากตามไปด้วย และบางวิชา
ในบางสถาบนั 

แนวคดิท่ีสาม การเน้นในแง่ของตวับคุคล แตไ่ม่เน้นความคิดมาก ในสว่น
นีไ้ม่ต้องเรียนปรัชญา ไม่ต้องเรียนวิชากิจกรรมเข้าจงัหวะ อย่างท่ีบางมหาวิทยาลยัมีวิชาแคมปิง้ 
จะมีนิสิตมาเรียนจ านวนมากโดยเฉพาะนิสิตชายบางคณะ เหมือนกบัมหาวิทยาลยับางแห่งมีวิชา
ปลกูหญ้า มีวิธีท าสวน  

แนวคิดท่ีส่ี แนวนีคื้อแนวท่ีสนใจในแง่ของสงัคม แตไ่ม่เป็นในเชิงปรัชญา
ลึกซึง้ เป็นแง่ในการประยุกต์วิชาท่ีเรียนไปท ากับชุมชน เช่น ก าหนดในกิจกรรมออกค่าย วิชา
สขุภาพชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งไม่ได้ศกึษาลึกซึง้ในทางปัญญาทีเดียว 
หากแตเ่รียนเอาไปใช้แก้ปัญหาสงัคม ชว่ยแก้ปัญหา  

การพฒันาหลักสูตรจะพฒันานิสิตนกัศึกษาไปแนวไหน หรือใช้ทุกแนว 
คือ ปัญหาท่ีนกัพฒันาหลกัสูตรจะต้องคิดต่อไปว่า อนัไหนดีกว่าอนัไหนจะใช้แนวหนึ่งดีกว่าแนว
สอง ซึง่ไมส่ามารถตดัสินใจได้ชดัเจนทีเดียว ต้องอาศยัการอภิปรายถกเถียงในสถาบนัเป็นหลกั 
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1.2.8 จดุเน้นในจดุมุง่หมายของสถาบนั 
ในการพัฒนาจุดมุ่งหมายของแต่ละสถาบันจะมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกันไป 

โดยทั่วไปจะมีประเด็นต่างๆ หลากหลาย เพ่ือให้เ ข้าใจ ภาพรวมของจุดมุ่งหมายได้ชัดเจน  
ได้ยกตวัอย่างจดุมุง่หมายของวิชาศกึษาทัว่ไปของบางสถาบนัมาเป็นตวัอยา่ง สถาบนัหลกัท่ีน ามา
เป็นตวัอย่างประกอบด้วย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลยัหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสุนารี มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในบางประเด็น 
(ไพฑรูย์ สินลารัตน์, 2549) 

1. มีความรู้ท่ีกว้างขึน้ จดุประสงค์ข้อนีมี้เน้นมากชดัเจนด้วยมหาวิทยาลยั
สว่นใหญ่เน้นให้บณัฑิตมีความรู้กว้างขึน้ มีโลกทศัน์และวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล และมีความรอบรู้ใน
สาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ิเป็นต้น 

2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสงัคมโลก/นานาชาติ พบว่าจดุประสงค์
ข้อนีม้หาวิทยาลัยยังไม่ได้เน้นมากนกัมีอยู่บ้างท่ีเน้นให้บณัฑิตมีความเข้าใจตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิต มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล เช่น ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.  น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  จุดประสงค์ข้อนี  ้พบว่า
มหาวิทยาลยัสว่นใหญ่ จากเอกสารไมไ่ด้มุ่งเน้นให้บณัฑิตสามารถน าความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัมากนัก มีท่ีเน้นคือ มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัวลัย
ลกัษณ์ เป็นต้น 

4. มีความรู้และตระหนกัในคณุค่าของศิลปวฒันธรรม ข้อนีจ้ากเอกสาร
พบว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เน้นให้บัณฑิตเห็นคุณค่าของศิลปและวัฒนธรรมไทย ในบาง
มหาวิทยาลัยรวมของนานาชาติ เพ่ือให้บณัฑิตมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีต่างไปจาก
ตนเอง เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของชมุชนท่ีต่างไปจากตน ก่อให้เกิดทศันคติ
และคา่นิยมท่ีถกูต้องเหมาะสม และสามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งมีความสขุ 

5. มีคณุธรรมและจริยธรรม จุดมุ่งหมายข้อนีพ้บว่า มหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่เน้นมากในการปลกูฝังให้บณัฑิตมีคณุธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่ายกาย
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และจิตใจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เป็นต้น 

6. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ จุดมุ่งหมายข้อนีไ้ม่พบ
มากนัก มีเพียงบางมหาวิทยาลัยเท่านัน้ท่ีเน้นให้บัณฑิตมีทักษะในความคิด วิเคราะห์วิจารณ์ 
ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

7. มีความสามารถในการปรับตวัและการตดัสินใจแก้ปัญหา มีเพียงบาง
มหาวิทยาลยัเทา่นัน้ เชน่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคามท่ีบง่ไว้ชดัเจน 

8. มีความใฝ่รู้และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ จดุมุ่งหมายข้อนีเ้น้นมากและ
มีเน้นเกือบทกุมหาวิทยาลยัท่ีน าเป็นตวัอย่าง โดยมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เน้นให้บณัฑิตมีทกัษะใน
การใฝ่รู้แสวงหาความรู้อยูเ่สมอ บางมหาวิทยาลยัเทา่นัน้ท่ีได้เขียนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

9. มีทกัษะและความสามารถในการส่ือสาร จุดประสงค์ข้อนีย้งัไม่มีการ
เน้นมากนกั โดยมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เน้นให้บณัฑิตมีทกัษะในการส่ือสารเพ่ือใช้ในการแสวงหา
ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และร่วมงานกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1.3 รูปแบบการจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป  
ไพฑรูย์ สินลารัตน์ (2550) ได้กล่าวว่ารูปแบบของหลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีจดัสอน

ร่วมกนัในมหาวิทยาลยัไทยนัน้  เม่ือพิจารณาแล้วสามารถแบง่ได้เป็น  2  รูปแบบใหญ่  ดงันี ้ 
1. แบบบงัคบัร่วม (Core Curriculum) เป็นหลกัสตูรท่ีจดัวิชาให้ผู้ เรียนทกุคนต้อง

เรียนเหมือนกนัทัง้มหาวิทยาลยั  โดยมีจดุมุ่งหมายหลกั  คือ  ต้องการให้ผู้ เรียนไดรับความรู้ความ
เข้าใจ  แนวคิด  คา่นิยม  และทกัษะท่ีเหมือนกนัหรือคล้ายคลึงกนั  วิธีการจดัหลกัสตูรแบบบงัคบั
ร่วมนีม้หาวิทยาลยัจะจดัวิชาหลกัจ านวนหนึ่งไว้ให้นิสิตทุกคนทัง้มหาวิทยาลยัเรียน  อาจจะเป็น
วิชาเดียวให้เรียนกนัทัง้มหาวิทยาลยัหรือวิชาท่ีใกล้เคียงกนัให้นิสิตเลือกได้  ลกัษณะรายวิชามกัจะ
เป็นรายวิชาในเชิงของสหวิทยาการหรือบรูณาการ  และมีลกัษณะกว้างมากกว่า  ไมเ่จาะจงเฉพาะ
สาขาใดสาขาหนึ่ง  หรือวิชาใดวิชาหนึ่งจึงมกัจะด าเนินการโดยกลุ่มคนหรือร่วมกันคิดจากหลาย
สาขาวิชามากกว่าอยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่ง  
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดแบบบังคับร่วมชัดเจน คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ  และมหาวิทยาลยัราชภฏั  

2.  แบบบังคับกระจายหรือบงคับเลือก (Distribution Requirements) เป็น
หลกัสตูรบงัคบัท่ีทกุคนจะต้องเรียน แตท่กุคนเลือกเรียนวิชาตา่งๆ กระจายกนัออกไปได้แล้วแตว่่า
หลกัสตูรไหน  คณะใดสนใจจะให้เรียนวิชาบงัคบัแบบใดบ้าง  แนวคิดของการบงัคบักระจายนีเ้น้น
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ท่ีความแตกตา่งของบคุคลหรือของศาสตร์  เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตนกัศกึษาได้มีโอกาสสมัผสัและ
คุ้นเคยกบัสาขาวิชาชีพอ่ืนนอกจากวิชาเอกของตนเอง หลกัสตูรแบบบงัคบักระจายนีย้งัแบ่ง ออก
ได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ  

2.1 บงัคบับางวิชาเลือกบางวิชา เป็นการก าหนดหมวดวิชาบงัคบัไว้แล้วให้
ผู้ เรียนเรียนวิชาบงัคบัในหมวดวิชาท่ีก าหนดไว้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งผู้ เรียนสามารถเลือกเรียน
รายวิชาตามความสนใจจากหมวดวิชาท่ีก าหนดไว้ มหาวิทยาลยัไทยส่วนใหญ่จดัเป็นแนวนี ้ เช่น  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

2.2 บงัคบัรายวิชาไว้  เป็นการก าหนดรายวิชาบงัคบัไว้  ผู้ เรียนจะต้องเรียน
รายวิชาเหลา่นีใ้ห้ครบจึงจะจบหลกัสตูร  รายวิชาท่ีจดันัน้มกัจะเลือกจากคณะตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั 
3 สาขาวิชา  คือ  สาขาสงัคมศาสตร์  สาขามนษุยศาสตร์  และสาขาวิทยาศาสตร์  

2.3 บงัคบัหน่วยกิตเลือกรายวิชาเอง  รูปแบบนีเ้ป็นรูปแบบท่ีบงัคบักระจาย
เต็มรูป  คือ หลกัสตูรจะก าหนดไว้เป็นหมวดใหญ่ๆ ซึ่งโดยทัว่ไปก็จะครอบคลมุ 2 – 3 หมวดหลกัๆ 
คือ มนษุยศาสตร์  สงัคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  และหรือภาษาและจะก าหนด
รายวิชาในแตล่ะหมวดไว้ให้จ านวนหนึง่  หรือบางทีก็ไมก่ าหนดเลย  แตใ่ห้ผู้ เรียนเลือกเรียนเองจาก
คณะวิชาท่ีเก่ียวข้อง โดยก าหนดหน่วยกิตบงัคบัไว้ในแตล่ะหมวดวิชา มหาวิทยาลยั ท่ีใช้แนวคิดนี ้
อย่างเต็มท่ี  จะให้นิสิตเลือกอย่างมีอิสระ ยกตวัอย่างเช่น  หลักสูตรในปัจจุบนัของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ท่ีจดัโดยส านักงานจดัการศึกษาทัว่ไป  18  หนวยกิต  แยกเป็นกลุ่มวิชาของกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  และกลุ่ม
วิชาสหศาสตร์  โดยมหาวิทยาลยัจะก าหนดเพียงว่า  กลุ่มวิชาตา่งๆ ให้นิสิตนกัศึกษาเลือกเรียน
อยา่งน้อย 3 หนว่ยกิตจากกลุม่วิชาทัง้หมด   

1.4 รูปแบบการบริหารวิชาศึกษาท่ัวไป  
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2549) ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาส าหรับสถาบนัการศึกษา 

ทกุแห่งจ าเป็นต้องมีการบริหารหลกัสตูรเพ่ือให้หลกัสตูรมีการใช้มีการปรับปรุงหลกัสตูรให้มีความ
ชดัเจน  ทันสมยั  มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนอย่างมาก  ส าหรับการบริหารหลกัสตูร
วิชาศกึษาทัว่ไปจะแตกตา่งไปจากการบริหารหลกัสตูรวิชาชีพ  เน่ืองจากหลกัสตูรวิชาชีพสวนใหญ่
จะอยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิชาหรือคณะกรรมการระดับคณะ  คณะใดคณะหนึ่ง  
โดยเฉพาะการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปมีลักษณะพิเศษและมีรูปแบบท่ีหลากหลายกว่า
หลกัสตูรวิชาชีพ  ซึง่ประมวลแล้วพบวา่มี  3  ลกัษณะ คือ 
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1. การบริหารโดยภาควิชา หรือคณะวิชา รูปแบบของการจัดการและดูแลโดย
ภาควิชานี ้ภาควิชาท่ีเป็นเจ้าของวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ ก าหนดเนื อ้หา 
เลือกผู้สอน จดัเวลาสอน และด าเนินการสอนในวิชาศกึษาทัว่ไปวิชาใดวิชาหนึ่งตามนโยบายและ
ข้อก าหนดของภาควิชา ซึ่งในบางกรณีอาจจดัเป็นรูปแบบของคณะกรรมการในระดบัภาควิชาหรือ
ระดบัคณะ เพ่ือดูแลวิชาศึกษาทั่วไปโดยตรง เพ่ือให้การจัดการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมีลักษณะ
ผสมผสานแนวคดิของหลายคน  

2. การบริหารโดยคณะกรรมการ การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการใน
ประเทศไทย โดยทัว่ไปจะมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน และมีกรรมการอีกจ านวนหนึ่ง
ท าหน้าท่ีดแูล และควบคมุการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยั โดยมีฝ่ายวิชาการ
ของมหาวิทยาลยัรับผิดชอบในด้านธุรการตา่งๆ และขอความร่วมมือด้านอาจารย์ผู้สอนจากคณะ
ต่างๆ ลักษณะและงานของกรรมการนัน้อาจจะมีได้ 2 รูปแบบ คือ 1) คณะกรรมการท าหน้าท่ี
ประสานระหว่างภาควิชา  และคณะท่ีเก่ียวข้องซึ่งรูปแบบนีเ้หมาะกบัการจดัหลกัสตูรในเชิงบงัคบั
กระจายและอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชา  2) คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนด
แนวทาง  เป้าหมาย  และการด าเนินการในเชิงนโยบาย  รวมทัง้ตัดสินใจเชิงปฏิบตัิ เช่น  การ
คดัเลือกวิชา  การตดัสินด าเนินงาน  และคดัเลือกผู้สอนด้วยแตต่วับคุคลและอปุกรณ์การเงินยงัอยู่
กบัคณะวิชาและภาควิชาต่างๆ แบบนีเ้หมาะกบัการจดัหลกัสูตรในเชิงของสหวิทยาการมากกว่า
ภาควิชาเพราะประสานและด าเนินการร่วมกนัระหวา่งสาขาวิชาได้มากกว่า  

3. การบริหารโดยหน่วยงานอิสระ แนวคิดในการบริหารการศึกษาทั่วไป  
ในรูปแบบของสถาบนัอิสระนี ้ เร่ิมในประเทศไทยมาตัง้แต่ พ.ศ. 2514  เม่ือมีการวางแผนพฒันา
การศึกษาของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัระยะท่ี  3 (พ.ศ. 2515-2517) ได้มีข้อเสนอให้มีการจดัตัง้ 
“สถาบนัวิชาศกึษาทัว่ไป” ขึน้เพ่ือให้บริการการสอนความรู้พืน้ฐานทัว่ไปกบัคณะตา่งๆ การบริหาร
ในลักษณะของหน่วยงานอิสระ จะสนองการจัดหลักสูตรในรูปแบบของแบบบังคับร่วม หรือ
แบบสหวิทยาการได้อย่างเต็มท่ี  สามารถก าหนดเป้าหมาย และนโยบายของวิชาศึกษาทัว่ไปได้
อย่างเหมาะสม  มีบุคลากรเฉพาะของตนเอง มีงบประมาณ สถานท่ีและการบริการต่างๆ ของ
ตนเองท าให้การจดัการวิชาศกึษาทัว่ไปด าเนินไปได้ตามอดุมคติได้มากกว่าบริหารในรูปแบบอ่ืนๆ 
ซึ่งปัจจุบันท่ีมีการด าเนินการจัดตัง้สถาบันกันหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  และมหาวิทยาลยัศรีปทมุ   
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2. วิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.1 ประวัตมิหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เปิดท าการเรียนการสอน
ครัง้แรกในปีการศกึษา 2531 ภายใต้ช่ือ  "วิทยาลยัอบุลราชธานี"  สงักดัมหาวิทยาลยัขอนแก่น โดย
เปิดท าการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 
รัฐบาลสมยั พลเอกชาติชาย  ชุณหวณั ได้มีมติยกฐานะวิทยาลยัอบุลราชธานีเป็น “มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี”  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐล าดับท่ี 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2533 ด้วยความมุ่งหมายให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่ง ท่ี  2 ของภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ ตอ่จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการจดัการศกึษาเน้นหนกัทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพฒันา ก าลงัคนของประเทศ ซึ่งก าลงัมุ่งพฒันา
ประเทศไปสูก่ารเป็นประเทศ กึ่งอตุสาหกรรม และเพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศกึษา ให้แก่
ประชาชนในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้รับการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเพิ่มมากขึน้รวมทัง้
ให้มหาวิทยาลยั เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินสามารถน าความรู้ 
ท่ีได้ไปปรับปรุงการประกอบวิชาชีพของตนเองเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตให้สงูขึน้ตอ่ไป 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดท าการเรียนการสอนครัง้แรกในปีการศึกษา 2531 
ภายใต้ช่ือ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" โดยเปิดท าการสอน ในสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ มีนกัศกึษารุ่นแรกจ านวน 67 คน ซึ่งฝากเรียนไว้ท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่นตอ่มาใน
ปีการศึกษา 2533 วิทยาลยัอุบลราชธานีได้ยกฐานะมาเป็น มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เม่ือวนัท่ี 
29 กรกฎาคม 2533 ได้ย้ายสถานท่ีจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลยัขอนแก่นมาประจ า ณ สถาน
ท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยับริเวณกิโลเมตรท่ี 10 - 11 ถนนวารินเดชอดุม ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนือ้ท่ีประมาณ 5,228 ไร่ และเร่ิมจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 ของคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งได้ถือเอาวันท่ี 30 
กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแล้วในปี พ.ศ. 2534 คณาจารย์และ
นักศึกษาทัง้หมด ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาประจ า ณ สถานท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัย  
โดยสมบูรณ์ โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตัง้ให้   รองศาสตราจาร์  ดร. สมจิตต์  
ยอดเศรณี  ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรก ในส่วนของการก่อสร้าง เร่ิมต้นด้วยงบประมาณ
เพียง 16 ล้าน ในปี 2531 อาคารหลงัแรก ท่ีก่อสร้างคือ อาคารอเนกประสงค์ 

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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2.2 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559   
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
ภาษาองักฤษ  :  General Education Program 

2.  จ านวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร : ไมน้่อยกวา่ 30 หนว่ยกิต 
3. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร  

3.1 เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
3.2 เวลาท่ีเร่ิมใช้หลกัสตูรนี:้  ส าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีทกุหลกัสตูรท่ีเปิด

สอนตัง้แตปี่การศกึษา 2559  
3.3 คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลยั พิจารณา

หลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 
3.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตรในการประชุมครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 26 

มีนาคม 2559 และครัง้ท่ี 8/2559 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2559 
4. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

จัดการเรียนการสอนในท่ีตัง้หลัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนอกท่ีตัง้ท่ี
จงัหวดัมกุดาหาร 

5. ความส าคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
5.1 ความส าคญัของหลกัสตูร  

หลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป เป็นหมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนษุย์ท่ี
สมบูรณ์ มีความรู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคณุคา่ของตนเอง ผู้ อ่ืน สงัคม ศิลปวฒันธรรม และ
ธรรมชาติ ใส่ใจตอ่ความเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง พฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง ด าเนินชีวิตอย่างมี
คณุธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์และเป็นพลเมืองท่ีมีคณุคา่ของสงัคมไทยและสงัคม
โลก  

“วิชาศกึษาทัว่ไป มีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ โดย
ให้ศกึษารายวิชาต่างๆ จนเกิดความซาบซึง้และสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานัน้ได้
ด้วยตนเอง การจดัการเรียนการสอน ควรจดัให้มีเนือ้หาวิชาท่ีเบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมี
รายวิชาตอ่เน่ืองหรือรายวิชาขัน้สงูอีก และไม่ควรน ารายวิชาเบือ้งต้นหรือรายวิชาพืน้ฐานของวิชา
เฉพาะมาจดัเป็นวิชาศกึษาทัว่ไป” 
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5.2 ปรัชญาของหลกัสตูร  
มุ่งผลิตบณัฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความรู้

รอบ  รู้กว้างเข้าใจ และเห็นคณุค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สงัคม ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อ
ความเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ด าเนินชีวิตอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นพลเมืองท่ีมีคณุค่าของสงัคม  มีความรู้รอบ ทนัสมยั  คิดได้ ท า
เป็น แก้ไขปัญหาได้ 

5.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เ ม่ือเรียนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ของมหาวิทยาลยัแล้ว นกัศกึษาจะมีคณุสมบตั ิดงันี ้ 

1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง รับผิดชอบ 
อดทน อดกลัน้ ซ่ือสตัย์ มีระเบียบวินยั ไม่มีอคติ ตระหนกัและส านึกในความเป็นไทย โดยเฉพาะมี
ความสภุาพ และรู้จกักาลเทศะ 

2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่าของ
มนษุย์ สงัคม ศลิปะ วฒันธรรม ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ทัง้ของไทยและประชาคมนานาชาติ 

3) มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทกัษะการคิด และ
แก้ไขปัญหา  และน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

4) มีจิตอาสา ส านึกดีต่อสงัคมและสาธารณะ เสียสละเป็นพลเมืองท่ีมี
คณุคา่ของสงัคมและเข้าใจสงัคมพหวุฒันธรรม มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี สามคัคีและมีส่วนร่วม
ในการท างานเป็นทีม มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี รับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน   

5) มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร คิดค านวณและวิเคราะห์เชิง
ตวัเลขได้  ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เทา่ทนั 

5.4 คณุสมบตัท่ีิพงึประสงค์ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพ

กฎหมาย รู้จกักาลเทศะ 
2) ด้านความรู้ เรียนรู้ทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่าง

ตอ่เน่ือง 
3) ด้านทกัษะทางปัญญา มีทกัษะการคดิ วิเคราะห์และสงัเคราะห์เชิงเหตผุล 

ประยกุต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้ สร้างสรรค์ผลงานหรือนวตักรรมได้ 
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4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล และความรับผิดชอบ มีทกัษะการ
ท างานเป็นกลุ่มและรู้จกับทบาทหน้าท่ีของตน มีทศันคติเชิงบวก พร้อมท่ีจะรับฟังความเห็นของ
ผู้ อ่ืน มีจิตส านกึรักท้องถ่ินและสงัคม 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รู้เท่าทนัและประยกุต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตและสงัคมการเปล่ียนแปลง
ในโลกปัจจบุนั มีมนษุยสมัพนัธ์ และมีทกัษะการส่ือสารดี ใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศได้ดี 

6) ทกัษะเฉพาะของแตล่ะวิชาชีพ 
 

6. หลักสูตร 
6.1 โครงสร้างหลกัสตูรและรายวิชาหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

1) จ านวนหนว่ยกิต   รวมไมน้่อยกวา่   30 หนว่ยกิต 
2) โครงสร้างหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

2.1 กลุม่ภาษา     รวม  15  หนว่ยกิต 
ก. กลุม่ภาษาไทย       3  หนว่ยกิต  
ข. กลุม่ภาษาตา่งประเทศ   12  หนว่ยกิต 

2.2 กลุม่มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์      รวม    6  หนว่ยกิต 
ก. กลุม่ทกัษะชีวิต ความคดิ และสนุทรียภาพ   3  หนว่ยกิต  
ข. กลุม่พลเมือง โลก และการอยูร่่วมกนั    3  หนว่ยกิต  

2.3 กลุม่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจดัการ  
        ไมน้่อยกวา่   6  หนว่ยกิต 

ก. กลุม่สขุภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม     ไมน้่อยกวา่  3  หนว่ยกิต 
ข. กลุม่เทคโนโลยีและการจดัการ     3  หนว่ยกิต  

2.4 กลุม่วิชาเลือกศกึษาทัว่ไป รวม      3  หนว่ยกิต  
ให้หลักสูตรหลักพิจารณารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีไม่ใช่

รายวิชาในศาสตร์/สาขาหลกั เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียน จ านวน 3 หนว่ยกิต   
6.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร 

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป    ไมน้่อยกวา่    30   หนว่ยกิต 
1. กลุม่ภาษา    รวม    15   หนว่ยกิต 

ก. กลุม่ภาษาไทย   จ านวน     3  หนว่ยกิต 
1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai Language for Communication) 3 (3-0-6) 
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ข. กลุม่ภาษาตา่งประเทศ  รวม     12   หนว่ยกิต 
ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรีทัว่ไป    จ านวน   12   หนว่ยกิต 
กรณีท่ี 1 คณะ/หลกัสตูรเลือกภาษาองักฤษ จ านวน   12   หนว่ยกิต 

1.1 ภาษาองักฤษบงัคบั   จ านวน     6   หนว่ยกิต 
1421 102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 (Foundation English I)  3 (3-0-6) 
1421 103 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 (Foundation English II)  3 (3-0-6) 

1.2 ภาษาองักฤษเลือก   จ านวน    6   หนว่ยกิต 
กลุม่ภาษาองักฤษวิชาการ (Academic Group) จ านวน  3   หนว่ยกิต 

1421 222 ภาษาองักฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 (3-0-6) 
 (English for Science and Technology) 
1421 223 ภาษาองักฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   3 (3-0-6)  
(English for Health Science) 
1421 224 ภาษาองักฤษส าหรับสาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3 (3-0-6) 
(English for Humanities and Social Sciences) 

กลุม่ภาษาองักฤษเลือก (Non-Academic Group)  จ านวน  3   หนว่ยกิต  
1421 216 ภาษาองักฤษเพ่ือการเดนิทาง (English for Travel)   3(3-0-6) 
1421 217 ภาษาองักฤษจากส่ือ (English through Media)  3(3-0-6) 
1421 218 ภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมตวัเข้าสูอ่าชีพ     3(3-0-6) 
(English for Career Preparation)   
กรณีท่ี 2 คณะ/หลกัสตูรเลือกภาษาตา่งประเทศอ่ืน  จ านวน   12   หนว่ยกิต 
หากคณะ/หลกัสตูรเลือกภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถส่ือสารภาษานัน้ ได้ให้

เลือกเรียนภาษาตา่งประเทศภาษาใดภาษาหนึง่จ านวน 12 หนว่ยกิต  
ภาษาลาว 
1412 101 ภาษาลาว 1 (Lao I)      3(2-2-5) 
1412 102 ภาษาลาว 2 (Lao II)      3(2-2-5) 
1412 201 ภาษาลาว 3 (Lao III)      3(2-2-5) 
1412 202 ภาษาลาว 4 (Lao IV)      3(2-2-5) 
ภาษาเวียดนาม 
1413 101 ภาษาเวียดนาม 1 (Vietnamese I)    3(2-2-5) 
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1413 102 ภาษาเวียดนาม 2 (Vietnamese II)    3(2-2-5) 
1413 201 ภาษาเวียดนาม 3 (Vietnamese III)    3(2-2-5) 
1413 202 ภาษาเวียดนาม 4 (Vietnamese IV)    3(2-2-5) 
ภาษาเขมร 
1414 101 ภาษาเขมร 1 (Khmer I)     3(2-2-5) 
1414 102 ภาษาเขมร 2 (Khmer II)     3(2-2-5) 
1414 201 ภาษาเขมร 3 (Khmer III)     3(2-2-5) 
1414 202 ภาษาเขมร 4 (Khmer IV)     3(2-2-5) 
ภาษาญ่ีปุ่ น 
1416 101 ภาษาญ่ีปุ่ น 1 (Japanese I)     3(2-2-5) 
1416 102 ภาษาญ่ีปุ่ น 2 (Japanese II)     3(2-2-5) 
1416 201 ภาษาญ่ีปุ่ น 3 (Japanese III)     3(2-2-5) 
1416 202 ภาษาญ่ีปุ่ น 4 (Japanese IV)     3(2-2-5) 
 

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรท่ีคณะท่ี
ต้องการความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับสูง      รวม  12   หน่วยกิต 
ให้เลือกภาษาองักฤษกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ดงันี ้  

1421 100 ภาษาองักฤษและการส่ือสาร 1 (English and Communication I)    6(3-6-9) 
1421 101 ภาษาองักฤษและการส่ือสาร 2 (English and Communication II)   6(3-6-9) 
หรือ 
1421 108 ภาษาองักฤษอยา่งเข้มข้น (Intensive English)   6(3-6-9) 
1421 109 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) 6(3-6-9) 

 

2. กลุม่มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์   รวม  6   หนว่ยกิต 
ก. กลุม่ทกัษะชีวิต ความคดิ และสนุทรียภาพ  บงัคบัเลือก  3   หนว่ยกิต 

ให้นกัศกึษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้ 
1406 111 ความสขุในชีวิต (Happiness in Life)     3(3-0-6) 
1431 101 มนษุย์กบัสนุทรียภาพ (Man and Aesthetics)   3(3-0-6) 
1431 102 ปรัชญากบัชีวิตและสงัคม (Philosophy in Life and Society) 3(3-0-6) 
1431 110 มนษุย์กบัการใช้เหตผุล (Man and Reasoning)  3(3-0-6) 
1435 100 ดนตรีกบัชีวิต (Music and Life)    3(3-0-6) 
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1438 100 ศลิปะเพื่อการพฒันาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement)  3(3-0-6) 
1447 200 มนษุย์กบัการส่ือสาร (Man and Communication)  3(3-0-6) 

ข. กลุม่พลเมือง โลก และการอยูร่่วมกนั  บงัคบัเลือก   3   หนว่ยกิต 
ให้นกัศกึษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้ 
1432 103 วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)     3(3-0-6) 
1441 100 มนษุย์กบัสงัคม (Man and Society)     3(3-0-6) 
1443 200 กฎหมายกบัสงัคม (Law and Society)    3(3-0-6) 
2001 104 ศลิปะและวฒันธรรมลุม่น า้โขง (Arts and Culture Mekong Basin) 3(3-0-6) 
2100 101 กฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัส าหรับพลเมือง    3(3-0-6) 
(Important Laws in Daily Life for a Civilian)   
2300 111 สนัตวิิธีในสงัคม (Peace in Society)     3(3-0-6) 
2300 112 การบริหารรัฐกิจกบัสงัคมไทย     3(3-0-6) 
(Public Administration and Thai Society)   
2300 113 ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัอาเซียน (Thai-ASEAN Relation) 3(3-0-6) 
2300 114 พลเมืองศกึษา (Civil Education)    3(3-0-6) 

3. กลุม่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจดัการไมน้่อยกวา่  6 หนว่ยกิต 
ก. กลุม่สขุภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม   บงัคบัเลือกไมน้่อยกวา่  3  หนว่ยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาตอ่ไปนี ้ 

1013 001 การดแูลสขุภาพและทกัษะชีวิต (Health Care and Life Skills)  3(3-0-6) 
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกบัชีวิต (Physical Science and Life)  3(3-0-6) 
1100 147 สิ่งแวดล้อมกบัชีวิต (Environment and Life)   3(3-0-6) 
1439 100 การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ * (Exercise for Health)   1(0-2-1) 

* ทัง้นี ้หากหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาพลศึกษา จ านวน  
1 หนว่ยกิต ให้หลกัสตูรก าหนดไว้ใน มคอ 2 ในหลกัสตูรด้วย 

ข. กลุม่เทคโนโลยีและการจดัการ   บงัคบัเลือก 3  หนว่ยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา

ตอ่ไปนี ้ 
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1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  3(3-0-6) 
(Information Technology and its Applications in Daily Life) 
1700 104 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)                  3(3-0-6) 
1703 110 ทกัษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)                  3(3-0-6) 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                         3(3-0-6)  

4. กลุม่วิชาเลือกศกึษาทัว่ไป   รวม   3  หนว่ยกิต 
ก. ภาษาองักฤษและภาษาตา่งประเทศอ่ืน ๆ สามารถเลือกรายวิชาภาษาองักฤษ 

หรือภาษาตา่งประเทศจากกลุม่ภาษา ข. กลุม่ภาษาตา่งประเทศ 
ข. กลุม่มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์  

1432 100 มนษุย์กบัอารยธรรม (Man and Civilization)    3(3-0-6) 
1432 101 วฒันธรรมไทย (Thai Culture)    3(3-0-6) 
1432 102 วฒันธรรมอีสาน (Isan Culture)    3(3-0-6) 
1441 103 นวตักรรมทางสงัคม (Social Innovation)    3(3-0-6) 
1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั (Demography in Daily Life) 3(3-0-6) 
1442 100 วฒันธรรมร่วมสมยั (Contemporary Culture)   3(3-0-6) 
1445 100 พลวตัสงัคมไทย (Dynamics of Thai Society)   3(3-0-6) 
1446 101 ศลิปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living)    3(3-0-6) 
1447 103 การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)3(3-0-6) 
1447 104 โลกภาพยนตร์ (Movie World)    3(3-0-6) 
1449 100 มนษุย์กบัการทอ่งเท่ียว (Man and Tourism)   3(3-0-6) 
1449 101 การจดัการทอ่งเท่ียวในภมูิภาคอาเซียน     3(3-0-6) 
 (Tourism Management in ASEAN Region) 
1507 100 สงัคมกบัสขุภาพ (Society and Health)   3(3-0-6) 

ค. กลุม่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
1100 108 กลและของเลน่วิทยาศาสตร์ (Science Magic and Toys)  3(3-0-6) 
1100 114 คณิตศาสตร์เพ่ือความมัน่คงของชีวิต  
(Mathematics for Stability in Life)     3(3-0-6)  
1100 115 คณิตศาสตร์เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21   3(3-0-6) 
(Mathematics for Skill Development in the 21st century) 
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1100 128 การจดัการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั   3(3-0-6) 
(Household Electrical Appliance in Daily Life) 
1100 133 รังสีในชีวิตประจ าวนั (Radiation in Daily Life)   3(3-0-6) 
1100 134 พลงังานและชีวิต (Energy and Life)     3(3-0-6) 
1100 135 ดาราศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั (Astronomy in Daily Life)     3(3-0-6) 
1100 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั (Science in Daily Life)  3(3-0-6) 
1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ  3(3-0-6) 
(Biodiversity and Climate Change) 
1100 148 ชีวิตกบัจลุินทรีย์ (Life and Microorganisms)   3(3-0-6) 
1100 151 พลงัของการคดิ (Power of Thinking)    3(3-0-6) 
1439 104 การดแูลสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Maintenance) 3(2-2-1)  
1502 100 การดแูลสขุภาพตามวยั (Age - appropriate Health Care) 3(3-0-6) 
1503 100 ยาในชีวิตประจ าวนั (Drugs in Daily Life)   3(3-0-6) 
1503 102 สมนุไพรเพ่ือสขุภาพและความงาม (Herbs for Health and Beauty)3(3-0-6) 
1903 101 ทกัษะชีวิตและสขุภาพวยัรุ่น (Life Skills and Adolescent Health)  3(3-0-6) 
1903 102 พฤตกิรรมทางเพศและความปลอดภยัทางเพศ   3(3-0-6) 
(Sexual Behavior and Safe Sex) 

ง. กลุม่เทคโนโลยีและการจดัการ 
1100 116 ความปลอดภยัในการใช้ชีวิตยคุดจิิทลั (Life Safety in Digital Age)3(3-0-6) 
1700 100 การจดัการธุรกิจสมยัใหม ่(Modern Business Management) 3(3-0-6) 
1701 102 การจดัการชีวิต (Life Management)    3(3-0-6) 
1704 120 การจดัการธุรกิจเพื่อสงัคมในบริบทนานาชาติ   3(3-0-6) 
(Social Enterprise Management in International Context) 

3. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 
การพฒันาบคุลากรเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาจ าเป็นจะต้องมีแนวทาง 

หรือเคร่ืองมือท่ีจะชว่ยให้เห็นเหตกุารณ์ และแสดงความสมัพนัธ์กนัอย่างเป็นเหตเุป็นผลเชิงระบบ 
ดงันัน้ รูปแบบเป็นสิ่งแสดงถึงความสมัพนัธ์ หรือการควบคมุ การอ้างอิง หรือแปลความหมายของ
ความสมัพนัธ์ตา่งๆ ซึง่รูปแบบมีรายละเอียด ดงันี ้
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3.1 ความหมายของรูปแบบ 
ไพฑรูย์ สินลารัตน์ (2544) ได้ให้ความหมายของค าวา่ รูปแบบ (model) หมายถึง 

สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีส าคญัในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เป็นวิธีการถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ และจินตนาการของบคุคลท่ีมีตอ่ปรากฏการณ์ หรือเร่ืองราวใดๆ ให้ปรากฏ 
โดยใช้การส่ือสารในลกัษณะตา่งๆ เชน่ ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภมูิ แผนผงัตอ่เน่ือง หรือสมการ
คณิตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถเสนอเร่ืองราว หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่าง
กระชบั  

สอดคล้องกบัความหมายท่ี ทิศนา แขมมณี (2559) กล่าววา่ รูปแบบเป็นรูปธรรม
ของความคิดท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งบคุคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ เช่น เป็นค าอธิบาย 
เป็นแผนผงัไดอะแกรมหรือ แผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองและบคุคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชดัเจนขึน้ 
รูปแบบเป็นเคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ทัง้หลาย  

นอกจากนี ้ความหมายของรูปแบบ หากแยกประเภทตามลักษณะท่ีปรากฏ 
สามารถจดัประเภทของรูปแบบออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้(Keeves, 1988)  

1. Analog Models หมายถึง แบบหุ่นจ าลองเชิงเทียบเคียง โดยวิธีการจ าลอง
จากของจริง หรือคล้ายกับของจริง อาจมีขนาดแตกต่างจากขนาดจริงไปบ้าง เช่น หุ่นจ าลอง
รถยนต์ หุ่นจ าลองเคร่ืองบิน ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเชิงกายภาพ จดุอ่อนท่ีพบคือ ไม่สามารถระบุ
ความสมัพนัธ์ของแตล่ะองค์ประกอบภายในแบบจ าลองได้อย่างชดัเจน 

2. Semantic Models หมายถึง รูปแบบท่ีใช้ภาษาในการอธิบาย หรือเรียกว่า
รูปแบบเชิงข้อความ โดยแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีส าคญัในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
เช่น รูปแบบเก่ียวกับเจตคติ รูปแบบเก่ียวกบัผลการเรียนแบบตา่งๆ จดุอ่อนของรูปแบบนีคื้อ ขาด
ความชดัเจน ยากแก่การทดสอบโครงสร้างของรูปแบบ 

3. Schematic Models หมายถึง รูปแบบท่ีใช้แผนภูมิ (diagram) แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท่ีส าคญัในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีมีผลต่อกัน เช่น การเขียน
รูปแบบโครงสร้างขององค์กรการบริหารงาน เป็นต้น 

4. Mathematic Models หมายถึง รูปแบบท่ีแสดงออกในรูปของสูตร หรือ
สมการทางคณิตศาสตร์ จึงมกัเรียกรูปแบบนีว้่า รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยเร่ิมมีการน ามาใช้
ในช่วง ค.ศ. 1960 ในสาขาวิชาการวัดผลการศึกษา ต่อมาได้ขยายผลไปทางด้านการวิจัยทาง
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การศึกษา  และสาขาวิชาอ่ืนๆ เพราะสามารถทดสอบสมมติฐานได้ และน าไปสู่การพิสูจน์
ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ๆ ได้ 

5. Causal Models หมายถึง รูปแบบเชิงสาเหตุ เป็นรูปแบบท่ีอยู่ในระดับ
ชัน้สงูโดยมีตวัแปรแตล่ะตวั แสดงความส าคญัเชิงสาเหตกุบัตวัแปรอ่ืนๆ ซึง่มี 2 ลกัษณะ คือ 

5.1 Recursive Models หมายถึง รูปแบบแสดงความสมัพนัธ์ของสาเหต ุ
หรือตวัแปรอ่ืนท่ีมีเส้นโยง ท่ีมีทิศทางของการเป็นสาเหตุไปในทางเดียว หรือไม่มีความสัมพันธ์
ย้อนกลบั 

5.2 Non - Recursive Models หมายถึง รูปแบบแสดงความสมัพนัธ์ของ
สาเหตุแบบเส้นคู่ระหว่างตวัแปร โดยทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรหนึ่ง อาจเป็นได้ทัง้
สาเหตแุละผลของตวัแปรอ่ืนๆ ภายในรูปแบบนัน้ คือ ทัง้ความสมัพนัธ์ไปและย้อนกลบัได้ 

จากความหมายของรูปแบบตามท่ีนักวิชาการ และผู้ เ ช่ียวชาญส่วนใหญ่  
ให้ความเห็นสามารถสรุปได้ 4 ลกัษณะ  ดงันี ้

1. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบท่ีเป็นแบบอยา่ง หรือแบบจ าลอง
ท่ีเหมือนของจริงทกุอยา่ง แตมี่ขนาดเล็กลง หรือใหญ่ขึน้กวา่ปกติ 

2. รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่างชดุของ
ปัจจยัหรือตวัแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบท่ีส าคญัในเชิงความสมัพนัธ์ หรือเหตผุลซึ่งกันและกัน 
เพ่ือชว่ยให้เข้าใจข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ 

3. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะท่ีพึงปรารถนา ซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือ
เกิดขึน้ได้ยากในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งท่ีเราอยากได้ กบัความสามารถท่ีจะ
หาสิ่งท่ีต้องการนัน้ แตกตา่งกนัมาก เชน่ เมืองในอดุมคติ 

4. รูปแบบ หมายถึง ชดุของทฤษฎีท่ีผา่นการทดสอบความแม่นตรง (validity) 
และความน่าเช่ือถือ (reliability) แล้ว สามารถระบแุละพยากรณ์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดย
วิธีการทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิตไิด้ด้วย 

3.2 องค์ประกอบของรูปแบบ  มีผู้ ให้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบ 
ดงันี ้

Brown (1980) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึน้มาจากแนวคิดเชิงระบบ (System 
Approach) กบัหลกัการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) กลา่ววา่องค์ประกอบ
ของรูปแบบ ประกอบด้วย  
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1) สภาพแวดล้อม (Environment)  
2) เทคโนโลยี (Technology)  
3) โครงสร้าง (Structure) 
4) กระบวนการจดัการ (Management Process)  
5) การตดัสินใจสัง่การ (Decision Making) 

สมบรูณ์ ศริิสรรหิรัญ (2547) ได้พฒันารูปแบบการพฒันาคณุลกัษณะภาวะผู้น า
ของคณบดี ผลการศกึษา พบวา่ รูปแบบมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  

1) คณุลกัษณะภาวะผู้น าของคณบดีท่ีต้องพฒันา 
2) หลกัการและแนวคดิก ากบัรูปแบบ และวตัถปุระสงค์ทัว่ไปของรูปแบบ  
3) กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของคณบดีซึ่งประกอบด้วย

ขัน้ตอน เนือ้หาการพฒันา วิธีการและกิจกรรมการพฒันา วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และผลท่ี
ต้องการ 

4) แนวทางการน ารูปแบบไปใช้เง่ือนไขความส าเร็จ และตวับง่ชีค้วามส าเร็จ
ของรูปแบบ 

ชนกนารถ ช่ืนเชย (2550)  ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเน่ืองใน
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พบวา่ รูปแบบมีองค์ประกอบ 9 ด้าน ได้แก่  

1) ปรัชญาและหลกัการของการศกึษาตอ่เน่ือง 
2) กลุม่เป้าหมายของการจดัการศกึษาตอ่เน่ือง  
3) จดุมุง่หมายของการจดัการศกึษาตอ่เน่ือง  
4) โครงสร้างระบบบริหารของการศกึษาตอ่เน่ือง  
5) หลกัสตูรการเรียนการสอนของการศกึษาตอ่เน่ือง  
6) วิธีการจดัการศกึษาตอ่เน่ือง  
7) ส่ือการศกึษาและแหลง่เรียนรู้ของการศกึษาตอ่เน่ือง  
8) การตดิตามและประเมินผลของการศกึษาตอ่เน่ือง  
9) การเทียบระดบัและเทียบโอนผลการเรียน 

อมัพร พงษ์กงัสนานนัท์ (2550) ได้พฒันารูปแบบการจดัการศกึษานอกระบบใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ 8 ด้าน 
ได้แก่ 
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1) ปรัชญาและหลกัการจดัการศกึษา  
2) หลกัสตูร  
3) การจดัการเรียนรู้  
4) การประเมินผลการเรียนรู้ 
5) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดบัการศกึษา  
6) การบริหารและการจดัการศกึษา  
7) กลุม่เป้าหมายและ  
8) การมีสว่นร่วมของพอ่แมแ่ละชมุชน 

สรุปได้ว่าการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไร จ านวน
เทา่ใด มีโครงสร้างและความสมัพนัธ์กนัอยา่งไรขึน้อยูก่บัปรากฏการณ์ปัจจยัหรือตวัแปรตา่งๆ  
ท่ีก าลงัศกึษา ซึง่จะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัและหลกัการพืน้ฐานในการก าหนด
รูปแบบนัน้ๆ เป็นหลกั 

3.3 การตรวจสอบรูปแบบ 
จดุมุ่งหมายท่ีส าคญัของการสร้างรูปแบบ เพ่ือทดสอบ หรือตรวจสอบรูปแบบนัน้

ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จาก
หลกัฐานเชิงคณุภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบ
จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ อาจใช้ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจาก
หลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ  
2 อยา่ง ดงันี ้(อทุมุพร จามรมาน, 2541) 

1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ ความเก่ียวข้อง และ
เหตผุลระหวา่งตวัแปร 

2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสมัพนัธ์ดงักล่าว ซึ่งการประมาณ
ค่านีส้ามารถประมาณข้ามกาลเวลา (Across time) กลุ่มตัวอย่าง (Samples) หรือสถานท่ีได้ 
(Sites) หรืออ้างอิงจากกลุ่มตวัอยา่งไปหาประชากร โดยผลการตรวจสอบน าไปสู่ค าตอบ 2 ข้อ คือ 
1) การสร้างรูปแบบใหม ่และ 2) การปรับปรุง หรือพฒันารูปแบบเดมิ 

ทัง้นี ้การเลือกผู้ทรงคณุวุฒิ จะเน้นท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และ
การเป็นท่ีเช่ือถือ (High credit) ของวิชาชีพนัน้เป็นส าคญั คณุลกัษณะของรูปแบบท่ีดีเป็นรูปแบบ
ท่ีใช้ประโยชน์ได้ควรมีข้อก าหนด (Requirement) 4 ประการ ดงันี ้(Keeves, 1988) 
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1. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural 
relationship) มากกวา่ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม (Associative Relationship) 

2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่งสามารถถูก
ตรวจสอบได้ โดยการสงัเกต ซึง่เป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพืน้ฐานของข้อมลูเชิงประจกัษ์ได้ 

3. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตผุลของเร่ืองท่ีศึกษา 
ดงันัน้นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

4.  รูปแบบ ควรเ ป็น เค ร่ืองมือในการส ร้างมโนทัศน์ใหม่  และสร้าง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม ่ซึง่เป็นการขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศกึษา 

4. แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 
4.1 แนวคิดพืน้ฐานของหลักการบริหารการศึกษา 

การบริหารในฐานะท่ีเป็นศาสตร์ (Science) ซึง่ประกอบด้วยทฤษฎี หลกัการและ
เหตุผลจ าเป็นต้องกระท าอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการ การบริหารมีความหมายและ
ความส าคัญตามทัศนะต่าง ๆ เช่น Campbell (1976) ได้กล่าวถึงการบริหาร หมายถึง ขัน้ตอน 
ตา่ง ๆ ของการด าเนินงานท่ีผู้บริหารต้องท าหน้าท่ีด าเนินการให้ผู้ปฏิบตัิได้ด าเนินงานจนเสร็จสิน้ 
ได้ผลงานตามท่ีต้องการ Simon (1961) ได้กล่าวถึง การบริหารว่าเป็นศิลป์ในการปฏิบตัิงานให้
กิจกรรมตา่ง ๆ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ท่ีต้องการ 

การบริหารสถานศึกษา  ผู้ บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร การบริหาร
การศึกษา หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหารทัง้นีเ้พ่ือให้การจดัการบริหาร
สถานศึกษามีความเหมาะสม ผู้ เขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นดงักล่าวเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
มมุมองในการ บริหารสถานศกึษายิ่งขึน้ตอ่ไป ค าจ ากดัความค าวา่ “การบริหาร” (Administration) 
ใช้ในความหมายกว้างๆ เช่น การบริหารราชการ อีกค าหนึ่ง คือ “การจัดการ” (Management)  
ใช้แทนกนัได้กบัค าวา่ การบริหาร สว่นมากหมายถึง การจดัการทางธุรกิจมากกวา่ โดยมีหลายทา่น
ได้ระบุดังนี ้ปีเตอร์ ดักเกอร์ (Peter F. Drucker, 1995, อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ , 2542) 
กล่าวว่า ศิลปในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้ อ่ืน และศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ต เอ.  
ไซมอน (Herbert A. Simon, 1961, อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542)  กล่าวว่า  กิจกรรมท่ี
บุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อยา่งร่วมกนั  

 



  40 

หวน พินธุพนัธ์ (2548) ได้ให้ความหมายของการบริหาร โดยดจูากค าวา่ “การบริหาร
การศึกษา” (Educational Administration)”  ซึ่งประกอบด้วยค าส าคัญ 2 ค า  คือค าว่า “การ
บริหาร” (Administration)” และ “การศกึษา (Education)” ดงันัน้จะขอแยกความหมายของค าทัง้
สองนีก้่อนความหมายของค าว่า “การบริหาร” มีผู้ ให้ความหมายไว้หลากหลาย ทัง้คล้ายๆ กนัและ
แตกตา่งกนั ขอยกตวัอยา่งใน 6 ความหมาย ดงันี ้

1) การบริหาร คือ ศลิปของการท างานให้ส าเร็จโดยใช้บคุคลอ่ืน 
2) การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคล ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ท่ีร่วมกัน

ปฏิบตักิารให้บรรลเุป้าหมายร่วมกนั 
3) การบริหาร คือ  การท่ีบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปร่วมกนัท างาน เพ่ือจดุประสงค์

อยา่งเดียวกนั 
4) การบริหาร คือ  กิจกรรมท่ีบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไปร่วมกนัด าเนินการ ให้บรรลุ

จดุประสงค์ร่วมกนั 
5)  การบ ริหาร  คือ  การ ใ ช้ศาสต ร์และศิลปน าท รัพยากรการบ ริหา ร

(Administrative resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of administration) 
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การบริหาร คือ ศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ 
หมายความว่าผู้บริหารไม่ใช่ผู้ปฏิบตัิ แต่ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบตัิงานท างานจนเป็นผลส าเร็จตรง
ตามจดุหมายขององค์การ หรือตรงตามจดุหมายท่ีผู้บริหารตดัสินใจเลือกแล้ว  

จากความหมายของ”การบริหาร”ทัง้  6 ความหมายนี ้ พอสรุปได้ว่า  การ
ด าเนินงานของกลุม่บคุคลเพื่อให้บรรลจุดุประสงค์ท่ีวางไว้ 

นอกจากนี ้สมศกัดิ์ คงเท่ียง (2555) ยังได้ระบุความหมายการบริหารว่า หมายถึง 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือหลายๆ อย่างท่ีบุคคลร่วมกัน ก าหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบและให้
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  

ส่วนค าว่า “การบริหารการศกึษา” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกัน
ด าเนินการ เพ่ือพฒันาสมาชิกของสงัคมในทกุๆ ด้าน นบัแต ่บคุลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจต
คต ิพฤตกิรรม คณุธรรม เพ่ือให้มีคา่นิยมตรงกนักบัความต้องการของสงัคม โดยกระบวนการตา่งๆ 
ท่ีอาศยัควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่าง
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เหมาะสม เพ่ือให้บคุคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสงัคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู ่(ภาวิดา ธาราศรี
สทุธิ, 2542) 

ค าว่า “สถานศึกษา” หมายความ ว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศยั ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัย
ชุมชน สถาบนัหรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือมี วัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตาม  ประกาศกระทรวง  
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2548) 

4.2 แนวคิดการบริหารวิชาการ  
4..2.1 ความหมาย 

กมล ภู่ประเสริฐ (2544) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่าการ
บริหาร งานวิชาการ หมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพการศกึษา ซึง่เป็นเป้าหมาย
สงูสดุของภารกิจของสถานศกึษา 

วฒุิวฒัน์ อินทสวุรรณ (2547) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า 
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดของโรงเรียนซึ่งเก่ียวของกับการ
ปรับปรุงพฒันาการสอนผู้ เรียนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกลุ (2549) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้
ว่า กระบวนการด าเนินงานปรับปรุง พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการรวมมือของบคุลากร
ในโรงเรียนในการจดักิจกรรมทกุชนิดในโรงเรียนท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้และการศกึษาของผู้ เรียนโดย
มีการประสานงานของทกุคนในโรงเรียนร่วมกบับคุคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการส่งเสริมงานวิชาการ
ของโรงเรียน คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ส่วนในการบริหารโรงเรียนผู้บริหารจะต้องใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการบริหารงานด้านวิชาการเพ่ือมุ่งเน้นให้ ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความรู้
ทกัษะคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์และภาวะสขุภาพตามจดุหมายของหลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2550) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า 
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ดีขึน้ ตัง้แตก่ารก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพฒันาการเรียนการ
สอน ตลอดถึงการประเมินผลการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรและจดุมุง่หมาย
ของการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน หากมองการบริหารงานวิชาการในด้านงาน
ของสถานศกึษา งานบริหารวิชาการ ได้แก่ งานการควบคมุดแูลหลกัสตูรการสอน อปุกรณ์การสอน 
การจดัแบบเรียน คู่มือครู การจดัชัน้เรียน การจดัครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การ
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ฝึกอบรมครู การนิเทศการศกึษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวดัผลการศกึษา การศกึษาวิจยั การ
ประเมินมาตรฐานสถานศกึษาเพ่ือปรับปรุงคณุภาพและประสิทธิภาพของสถานศกึษา 

สนัติ บุญภิรมย์ (2552) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่าการ
บริหาร งานวิชาการ หมายถึง การบริหารจดัการกิจกรรมทุกประเภทท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน
และการบริหารสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้การเรียนการสอน
ด าเนินไปอยา่งราบร่ืน เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเลีย้งหวัใจ การบริหารจึงเป็นกิจกรรมท่ี
ส าคญัท่ีสดุของงานวิชาการท่ีสามารถท าให้งานวิชาการเกิดพลวตั (Academic Affairs Dynamic) 
อยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
ตลอดไป 

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของบคุลากรใน
สถานศึกษาและผู้ ท่ีเก่ียวของท่ีได้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึน้ ตัง้แต่การก าหนด
นโยบาย การวางแผน ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการเป็นการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องในด้านผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามท่ีสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางได้
ก าหนดไว้ 

4.2.2 ความส าคัญของงานวิชาการ 
ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2546) ได้กลา่วถึงความส าคญัของงานวิชาการไว้ ดงันี ้

1. งานวิชาการเป็นงานท่ีมุ่งเน้นการพฒันาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม  เจตนคติและค่านิยมให้ผู้ เรียนเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุขในการ
ด ารงชีวิตตลอดจนเป็นผู้ มีคณุคา่ในสงัคม 

2. งานวิชาการเป็นตวัก าหนดปริมาณงานของวิทยาลยั เม่ือวิทยาลยัมีงาน
วิชาการมากปริมาณงานด้านอ่ืน ๆ ยอ่มมีมากตามไปด้วย  

3. งานวิชาการเป็นเคร่ืองก าหนดการจดัสรรทรัพยากรให้แก่วิทยาลยั ไมว่า่จะ
เป็นในรูปของงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์จะจัดให้ตามสัดส่วนของปริมาณงานวิชาการของ 
วิทยาลัย วิทยาลัยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมากน้อยขันอยู่กับปริมาณงานของวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปริมาณงานด้านวิชาการ  

4. งานวิชาการเป็นเคร่ืองตดัสินคณุภาพของวิทยาลยั การพิจารณาคณุภาพ
ของ วิทยาลัยต้องอาศยังานทางด้านวิชาการของวิทยาลยั โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของ
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ระบบงานวิชาการ อนัได้แก่ วิธีการสอนของครู การบริหารงานวิชาการ ผลส าเร็จของครู ทัง้ด้าน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ เป็นต้น 

5. งานวิชาการเป็นเคร่ืองชีว้ดัความส าเร็จ และความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษาเน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานหลักในสถานศึกษา ท่ีผู้ บริหารสถานศึกษาต้อง
ด าเนินการ กระตุ้นและสง่เสริมให้ครูร่วมมือกนัในการปรับปรุงงานวิชาการของวิทยาลยัอยูเ่สมอ  

ทัง้นีส้ามารถสรุปได้ว่างานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา 
เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึน้อยู่กับงานวิชาการ
ทัง้สิน้ งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเก่ียวกับงานด้านหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานส่ือการเรียนการสอน งานวดัผลและประเมินผล งานห้องสมดุ 
งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ เรียนบรรลจุดุหมายของการศกึษาท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสงูจะเห็นได้ว่าการบริหารงาน
วิชาการนบัเป็นงานท่ีส าคญัของวิทยาลยัเป็นหน้าท่ีหลกัของวิทยาลยั ถือเป็นหวัใจของการบริหาร
วิทยาลยั วิทยาลยัจะดีหรือไม่ขึน้อยู่กบังานวิชาการของวิทยาลยั ท่ีจะสร้างนกัเรียนให้มีคณุภาพ มี
ความรู้ มีจริยธรรมและคณุสมบตัติามท่ีต้องการ เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในสงัคมตอ่ไป 

4.2.3 หลักการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการ ผู้ บริหารจ าเป็นท่ีต้องใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ เทคนิค

วิธีการเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยอาศัยหลักการและกระบวนการการบริหารงาน
วิชาการนับเป็นงานท่ีส าคญัของสถานศึกษา สถานศึกษาจะดีหรือไม่ขึน้อยู่กับงานวิชาการท่ีจะ
สร้างนกัเรียนให้มีคณุภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคณุสมบตัิตามท่ีต้องการ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตในสังคม ซึ่งมีนักวิชาการบริหารการศึกษาหลายท่านได้ให้ทัศนะเก่ียวกับหลักการ
บริหารงานวิชาการไว้ดงันี ้

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2533) ได้เสนอประเด็นส าคญัท่ีผู้บริหารต้อง
ค านึงถึงหลกัในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษา
แหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ไว้ดงันี ้

1. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยความส าคัญของการบริหารงาน
วิชาการท่ีเปรียบเสมือนหวัใจของการบริหารสถานศึกษาเป็นงานท่ีต้องมีส่วนสมัพนัธ์กับงานของ
สถานศกึษาทัง้ระบบโดยมีหลกัสตูรแกนกลางชีน้ าการท างานของทกุฝ่ายของสถานศกึษา 
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2. การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารสถานศกึษาในยคุการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมีความเจริญก้าวหน้ามีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์เชิงบริหารเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าเป็น
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุคนท่ีต้องร่วมกนัท างานเป็นทีม 

3. เปล่ียนภาพลกัษณ์ของผู้บริหารสถานศกึษาจากผู้ ท่ีคอยสัง่การเพียงอย่าง
เดียวเป็นผู้ น าท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และเชิญชวนผู้ ร่วมงานทุกคนปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถด้วยความศรัทธาในงานท่ีท า 

ชมุศกัดิ ์อินทร์รักษ์ (2551) กลา่ววา่ หลกัการบริหารงานวิชาการท่ีส าคญั ๆ ดงันี ้
1. หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เป็นการบริหารเพ่ือ

น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพท่ีเป็นตัวชีวัดคือผลผลิต และ
กระบวนการเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บคุลากรและผู้ รับบริการได้รับความพงึพอใจ พฒันาศกัยภาพ
เป็นท่ียอมรับของสงัคมในระดบัสากลมากขึน้ โดยอาศยักระบวนการประกันคณุภาพการศึกษา
ได้แก่ การควบคมุคณุภาพการตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินผล 

2. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคณุภาพของกระบวนการ
บริหารได้พฒันามาอย่างตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ โดยหลกัการมีส่วนร่วม การเสนอแนะและการพฒันา
ในงานวิชาการ ต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงอาจด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ
วิชาการโดยมีเป้าหมายน าไปสู่การพฒันา คณุภาพได้มากขึน้ การมีส่วนร่วมต้องเร่ิมจาก การร่วม
คดิร่วมท าและร่วมประเมินผล 

3. หลักการ 3 องค์ประกอบ (3 – E’s) ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยดั 

3.1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนท่ี
ก าหนดไว้เป็นไปตามขัน้ตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคขณะด าเนินการก็สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขได้ การมีประสิทธิภาพเน้นไปท่ีกระบวนการ (Process) การใช้กลยทุธ์และเทคนิควิธี
ตา่ง ๆ ท่ีท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์มากท่ีสดุ 

3.2 หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ได้ผลผลิต (Outcome) 
ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ
เพิ่มขึน้ รวมทัง้การค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับ อย่างไรก็ตามมักใช้สองค านีค้วบคู่กัน คือมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3.3 หลกัประหยดั (Economy) หมายถึง การใช้เวลาน้อย การลงทนุน้อย 
การใช้ก าลังหรือแรงงานน้อย โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรการบริหารแต่ได้ผลผลิตตามท่ีคาดหวัง 
ดงันัน้การลงทนุทางวิชาการจงึต้องค านงึหลกัความประหยดัด้วยเช่นกนั 

4. หลักความเป็นวิชาการ (Academics) หมายถึง ลักษณะท่ีครอบคลุม
เนือ้หาสาระของวิชาการ ได้แก่ หลกัการพฒันาหลกัสูตร หลกัการเรียนรู้ หลกัการสอน หลกัการ
วัดผล ประเมินผล หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย เป็นต้น หลักการเหล่านีเ้ป็น
องค์ประกอบส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค์ 

รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2550) กล่าวว่า การบริหารจดัการของสถานศึกษาซึ่งมี
หน้าท่ีให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนจึงต้องน าหลกัการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สงัคมท่ีดีในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งเรียกว่าธรรมาภิบาลมาบูรณาการ
ให้กบัการด าเนินงานในด้านตา่ง ๆ การบริหารงานวิชาการก็ตอ้ งมีหลกัธรรมาภิบาล คือ 

1. หลักความคุ้ มค่า คือการให้ผลผลิตคุ้ มค่าแก่การลงทุน นัน้คือผู้ เรียน
สามารถส าเร็จการศกึษาตามก าหนดของหลกัสตูร ไมล่าออกกลางคนั ไม่เรียนเกินเวลาและช้ากว่า
ก าหนด 

2. หลกันิติธรรม หมายถึง ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัทุก
คนต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

จรุณี เก้าเอีย้น (2557) กล่าวถึงหลักการบริหารงานวิชาการในการบริหารงาน
วิชาการซึง่ถือวา่เป็นหวัใจของสถานศกึษาจะต้องมีหลกัการและวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตวัในการบริหารของสถานศึกษาผู้บริหารสถานศกึษาต้องยึดหลกัในการท างานโดยเฉพาะ
หลกัการบริหารงานวิชาการเป็นแนวคิดเพ่ือปฏิบตัิไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการจ า 
เป็นต้องมีหลกัการท่ีส าคญั ๆ 3 ประการ ดงันี ้

หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เป็นการบริหารงานเพ่ือ
น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพท่ีเป็นตัวชีว้ัดคือ ผลผลิตและ
กระบวนการเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บุคลากรและผู้ รับบริการได้รับความพงึพอใจ พฒันาศกัยภาพ 
เป็นท่ียอมรับของสงัคมในระดบัสากลมากขึน้ โดยอาศยักระบวนการประกันคณุภาพการศึกษา 
ได้แก่ การควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินคณุภาพ 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ
บริหารได้พัฒนามาอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม
เสนอแนะปรับปรุงและพฒันา หลกัการมีส่วนร่วมต้องการให้ทุกคนได้ร่วมกันท างาน ซึ่งลกัษณะ
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ของงานวิชาการต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายอาจด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ
วิชาการ ซึ่งจะมีเป้าหมายการท างานร่วมกัน น าไปสู่การพฒันาคณุภาพได้มากขึน้ การมีส่วนร่วม
ต้องเร่ิมจาก การร่วมคิด ร่วมท าและร่วมประเมินผลเพราะในการบริหารงานวิชาการผู้บริหารไม่
สามารถท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร นัน้คือ ผู้ บริหารต้องให้
ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทัง้ในการร่วมคิด วางแผนการท างาน ร่วมปฏิบตัิเพ่ือ
น าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายร่วมกนัหลกัการ 3 องค์ประกอบ (3 –E’s) ดงักลา่วข้างต้น 

หลักการความเป็นวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะท่ีครอบคลุม
เนือ้หาสาระของวิชาการ ได้แก่ หลกัการพฒันาหลกัสูตร หลกัการเรียนรู้ หลกัการสอน หลกัการ
วัดผลประเมินผล หลักการนิเทศการศึกษาและการวิจัย เป็นต้น หลักการต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็น
องค์ประกอบส าคญั ก่อให้เกิดลกัษณะความเป็นวิชาการท่ีต้องอาศยัองค์ความรู้เพ่ือท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและสร้างสรรค์ ดงันัน้การบริหารงานวิชาการจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการต่าง ๆ 
เพราะด้านการบริหารการศกึษามีหลกัและกระบวนการในการด าเนินการ จงึจ าเป็นต้องสอดคล้อง
กบัหลกัการของศาสตร์ในสาขาวิชา 

4.2.4 ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการเป็นงานหลกัหรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศกึษาท่ีพระราชบญัญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจใน
การบริหารจดัการไปให้สถานศกึษาให้มากท่ีสดุ ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศกึษาด าเนินการได้
โดยอิสระ คลอ่งตวั รวดเร็ว สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน สถานศกึษา ชมุชน ท้องถ่ินและ
การมีส่วนร่วมจากผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศกึษามีความเข้มแข็ง
ในการบริหารและการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัผล
ประเมินผล รวมทัง้การวดัปัจจยัเกือ้หนุน การพฒันาคณุภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน ได้อย่างมี
คณุภาพและมีประสิทธิภาพ 

กมล ภู่ประเสริฐ (2544)  ไ ด้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการใน
สถานศกึษาประถมศกึษาไว้ดงันี ้

1. การบริหารหลกัสตูร 
2. การบริหารการเรียนการสอน 
3. การบริหารการประเมินผลการเรียน 
4. การบริหารการนิเทศภายใน 
5. การบริหารการพฒันาบคุลากรทางวิชาการ 
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6. การบริหารการค้นคว้าอิสระ และพฒันา 
7. การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืน ๆ 
8. การบริหารระบบข้อมลู และสารสนเทศทางวิชาการ 
9. การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศกึษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548) กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543บญัญัติให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการศึกษาทัง้ด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล และด้าน
การบริหารทัว่ไปยงั คณะกรรมการ และส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา รวมทัง้สถานศึกษาในเขต
พืน้ท่ีการศึกษาโดยตรงจึงมีการอออกกฎกระทรวงเร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจ อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 กล่าวถึงขอบข่ายด้านวิชาการไว้17 
ด้าน (มนูา จารง, 2560) ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด้านการพฒันาหรือด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระ
หลกัสตูรท้องถ่ิน 

2. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. ด้านการจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
4. ด้านการพฒันาหลกัสตูรในสถานศกึษา 
5. ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
6. ด้านการวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. ด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 
8. ด้านการพฒันาสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ 
9. ด้านการนิเทศการศกึษา 
10. ด้านการแนะแนว 
11. ด้านการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพในและมาตรฐานการศกึษา 
12. ด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาและ

องค์กรอ่ืน 
14. ด้านการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หนว่ยงาน สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 
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15. ด้านการจัดทาระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศกึษา 

16. ด้านการคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศกึษา 
17. ด้านการพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 

4.3 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ปัจจัยทางการบริหาร 4 ประการ ได้แก่ มนุษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร

จดัการ มนุษย์นบัเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและส าคญัยิ่ง เพราะมนุษย์มีสติปัญญาท่ีสามารถใช้
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ได้แก่ เงิน วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองจกัร และกระบวนการจดัการในการท างานให้ได้ผล
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี ้มนษุย์ยงัมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดค้น
นวตักรรมใหม ่ซึง่ปัจจยัทางการบริหารอ่ืน ๆ ไม่สามารถท าได้ ดงันัน้ การบริหารคนจ านวนมากท่ีมี
ความหลากหลายด้านวิชาชีพ ด้านทกัษะและความสามารถ ให้สามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้อยา่ง
มีคณุภาพและเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง  

4.3.1 ความหมาย 
ค าว่า “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (human resource management)” แต่เดิม 

เคยใช้ค าว่า “การบริหารงานบุคคล (personnel management)” ซึ่งเป็นความหมายท่ีแคบกว่า 
โดยมองการบริหารบุคคลเป็นแบบศนูย์รวมอ านาจทัง้องค์การ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม โปรแกรมและ
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการรับคนเข้าท างาน การดแูลรักษาคนท างาน และการให้คนงานออกจาก
งาน รวมทัง้การเก็บประวัติของคนงาน ลักษณะของศูนย์รวมงานส่วนใหญ่ของการบริหารงาน
บคุคลจงึเป็นงานบริการและงานธุรการ ตอ่มาค าวา่ “การจดัการทรัพยากรมนษุย์” ได้รับความนิยม
แพร่หลายมากขึน้ เน่ืองจากมีการให้ความส าคญัว่า มนษุย์เป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ ไม่สามารถใช้
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใด ๆ มาทดแทนได้ มนษุย์จงึเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าองค์การให้ไปสูค่วามส าเร็จ 
เน่ืองจากมนุษย์มีสมอง มีความรู้สึกนึกคิด และมีจิตวิญญาณ การจดัการทรัพยากรมนุษย์จึงมี
ความแตกตา่งจากทรัพยากรอ่ืน ๆ เพราะผู้บริหารต้องท าความเข้าใจถึงความต้องการของคนงาน 
การให้เกียรต ิและการปฏิบตัิตอ่กนัเย่ียงมนษุย์ ตลอดจนการให้ความส าคญักบัสิทธิเสรีภาพ ความ
ยตุิธรรม ความปลอดภยั และคณุภาพชีวิตของคนงานด้วย โดยเป้าหมายการจดัการจะเน้นท่ีการ
สร้างคณุคา่เพิ่มขึน้ โดยการใช้ศกัยภาพของมนุษย์ท่ีจะท าให้องค์การบรรลุวตัถปุระสงค์ มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังนัน้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเก่ียวข้องกับ
กิจกรรม โปรแกรมและนโยบายท่ีกว้างขวางมากขึน้กว่าค าว่า “การบริหารงานบคุคล” ซึ่งเป็นค า
เดมิท่ีเคยใช้ 
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พยอม วงศ์สารศรี (2542) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Management) เป็นการวางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการ การควบคุม การ
จดัหา การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การธ ารงรักษา และการพ้นจากการปฏิบตัิงาน แต่เม่ือ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป การบริหารงานบุคคล ต้องมีการปรับเปล่ียนไปตามด้วยท าให้
องค์กรต้องให้ความส าคญักบัคนว่าเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยผลกัดนัให้องค์กรด าเนินงาน
ไปด้วยความราบร่ืน และมีประสิทธิภาพจึงเกิดการขยายและพัฒนาแนวความคิดทางด้านการ
บริหารงานบคุคล เป็นการบริหารทรัพยากรมนษุย์  

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2546) ได้ให้ความหมายของการจดัการทรัพยากรมนษุย์
วา่ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหาร ผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการงานบคุลากร และหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
กบับคุลากรขององค์กรร่วมกนัใช้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการสรรหา การคดัเลือก และ
บรรจบุคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมให้เข้าปฏิบตัิงานในองค์กร พร้อมทัง้ด าเนินการธ ารงรักษาและ
พัฒนาให้บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้าง
หลกัประกนัให้แก่สมาชิกท่ีต้องพ้นจากการท างานร่วมงานกบัองค์กรให้สามารถด ารงชีวิตในสงัคม
ได้อยา่งมีความสขุ  

หวน พินธุพันธ์ (2549) ได้กล่าวว่า การบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นการ
ด าเนินการเก่ียวกับตวับุคคลในองค์กร นับตัง้แต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบตัิงาน การบรรจุและ
แตง่ตัง้ การพฒันาบคุคล การประเมินผลการปฏิบตัิงานไปจนถึงการพิจารณาให้บคุคลพ้นจากงาน 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถทัง้
ทางด้านความรู้ ทกัษะ และทศันคตด้ิวยการฝึกอบรม รวมถึงการธ ารงรักษาบคุลากรให้ปฏิบตัิงาน
อยา่งมีความสขุด้วยการจดัให้มีสวสัดกิารท่ีดี ให้คา่จ้าง คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม จนกระทัง่พ้นจาก
การปฏิบตังิานด้วยการลาออกหรือเกษียณอาย ุ 

Robert Clark (1992) อธิบายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการจัดการ
ความสมัพนัธ์ของคนงานและผู้บริหาร โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งจาก
ความหมายดงักลา่วมีประเดน็ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  

1) การจดัการทรัพยากรมนษุย์ให้ความส าคญักบัการจดัการความสมัพนัธ์ ท่ี
ไมใ่ชเ่ป็นการจดัการบคุคล  

2) การจดัการทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นท่ีเป้าประสงค์ขององค์กร ดงันัน้ เม่ือ
วตัถปุระสงค์ขององค์กรเปล่ียนแปลงไป การจดัการความสมัพนัธ์ดงักลา่วก็จะเปล่ียนด้วย  
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3) วัตถุประสงค์หลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ควรมุ่งท่ีองค์กร ส่วน
สมาชิกขององค์กรแตล่ะคนจะเป็นวตัถปุระสงค์รอง  

จากความหมายดงักลา่ว สามารถสรุปได้วา่ การจดัการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ
จัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการท าให้องค์กรบรรลุ
วตัถปุระสงค์ โดยจะเก่ียวข้องกบัการจดัการทรัพยากรมนษุย์ตัง้แตก่ารได้คนมาท างานจนถึงคนนัน้
ออกจากงานไป ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะท่ีส าคญั คือ ระยะการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ 
(acquisition phase) ระยะการรักษาทรัพยากรมนษุย์ท่ีท างานในองค์กร (retention phase) และ
ระยะการให้พ้นจากงาน (termination or separation phase) ซึ่งการจดัการทรัพยากรมนุษย์เป็น
บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารในทุกระดบั เน่ืองจากต้องเก่ียวข้องกับการจดัการให้ได้คนดีมาท างาน 
สามารถจดัวางคนให้เหมาะสมกับงาน มีการพฒันา สนบัสนุนและควบคมุให้คนท างานได้อย่าง
เต็มศกัยภาพ ดูแลเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน ตลอดจนเตรียมการในรายท่ีจะ
เกษียณหรือต้องเลิกจ้าง 

4.3.2 ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารองค์กร มนุษย์นบัเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีจ าเป็นและต้องใช้ทรัพยากร

มนษุย์จ านวนมากในหลากหลายหน้าท่ี เพราะทรัพยากรมนษุย์จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานบริการและ
เป็นผู้ ให้บริการด้านสุขภาพ ท่ีเน้นคณุภาพ มาตรฐาน ความปลอดภยั และคณุธรรมจริยธรรม ซึ่ง
การท่ีจะได้มาซึง่ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคุณภาพ การพฒันาและการรักษาทรัพยากรมนษุย์ให้ท างาน
ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการออกจากองค์กรไปด้วยดีนัน้ ล้วน
ต้องอาศยัการจดัการทรัพยากรมนษุย์ท่ีดี ดงันัน้ การจดัการทรัพยากรมนษุย์มีความส าคญักบัการ
บริหารองค์กร ดงัตอ่ไปนีคื้อ  

1. ท าให้มีบุคลากรท างานท่ีเพียงพอและต่อเน่ือง เน่ืองจากการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีจะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการท านายความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ซึ่งต้องสมัพนัธ์กบัทิศทางและแผนงานขององค์กร ตลอดจนกิจกรรม
ขององค์กรท่ีคาดว่าจะมีในอนาคต นอกจากนี ้ยงัต้องค านึงถึงตลาดแรงงานของทรัพยากรมนษุย์ 
เพ่ือท่ีจะคาดการณ์ได้ว่าองค์กรมีความต้องการทรัพยากรมนษุย์ประเภทใด จ านวนเท่าใด เม่ือใด 
ท าให้สามารถวางแผนการรับคนเข้าท างาน การฝึกอบรมและพฒันา และการหาทรัพยากรอ่ืนมา
ทดแทนถ้าจ าเป็น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีบุคลากรท างานอย่างเพียงพอตามความจ าเป็น และมี
บุคลากรท่ีท างานในหน้าท่ีต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับการขยายหรือหดตวัของธุรกิจของ
องค์กร สง่ผลให้องค์กรสามารถด าเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ  
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2. ท าให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้ามาท างานในองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนษุย์ท่ีดีจะน ามาสูก่ระบวนการสรรหา คดัเลือกและบรรจแุตง่ตัง้บคุคลท่ีเป็นคนดีและมี
ความสามารถสอดคล้องกบัความต้องการขององค์กร  

3. ท าให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์นบัเป็นบทบาทหนึ่งของการจดัการทรัพยากรมนษุย์ ซึ่งการฝึกอบรมและพฒันาจะเก่ียวข้อง
กบัคนท่ีท างานในองค์กร ทัง้คนท่ีรับเข้ามาท างานใหม่และคนท่ีท างานอยู่เดิม เพ่ือเพิ่มศกัยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เหล่านีใ้ห้ท างานได้ ท างานเป็น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ
ท างานได้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัตา่ง ๆ ในการบริหารองค์าร  

4. ท าให้มีการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีจะท าให้เกิดการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ี
เหมาะสมกบัการด ารงชีวิตอย่างมีคณุภาพ เป็นการดงึดดูและรักษาคนให้คงอยู่กับองค์กร มีขวญั
และก าลงัใจในการท างานให้กบัองค์กร  

5. ท าให้เกิดการป้องกนัและแก้ไขพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนของบคุลากร ในการ
จดัการทรัพยากรมนษุย์จะมีการวางกฎระเบียบด้านวินยัของบคุลากรหรือคนท างานให้เป็นไปตาม
สภาพลกัษณะงานและวตัถปุระสงค์ขององค์กร  

6. ท าให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรท่ีเหมาะสมและสนับสนุน
คนท างานดี การจดัการทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีการก าหนดกระบวนการประเมินผลงานของบคุคลากร
ท่ีดีและเป็นธรรม จะส่งผลให้มีการให้รางวลั การเล่ือนต าแหน่งแก่ผู้ ท่ีปฏิบตัิงานดี และการลงโทษ
ผู้ ท่ีปฏิบตัิงานไม่ดีและก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร อันเป็นการสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

7. ท าให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคนท างานด้วยกันและคนท างานกับ
ผู้บริหาร เน่ืองจากการจดัการทรัพยากรมนุษย์จะให้ความส าคญักับการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างคนท างานด้วยกัน และระหว่างคนท างานกับผู้บริหารหรือแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน และเป็นการลดความขดัแย้งและกรณีพิพาทต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลลบต่อ
องค์กร  
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4.3.3 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องมี

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลและองค์กรใน 3 ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ก่อนเข้าร่วมงาน หน่วยงานด้านทรัพยากรมนษุย์ขององค์กรจะต้องท า

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สรรหา และจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความ
เหมาะสมกบังานท่ีต้องการ ให้เกิดความสนใจท่ีจะเข้ามาร่วมงานกบัองค์กร ซึง่การเข้าถึงเป้าหมาย
ท่ีองค์กรต้องเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัในการสรรหาบุคลากร นอกจากนัน้การท่ีองค์กรสามารถ
ดงึดดูบคุคลให้สนในเข้าร่วมงานแล้ว งานทรัพยากรมนษุย์ยงัต้องมีหน้าท่ีคดัเลือกบคุคลหรือกลุ่ม
บุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดให้เข้าท างานกับองค์กร เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีคุณภาพจะช่วย
สง่เสริมให้องค์กรสามารถก้าวหน้าไปอยา่งมัน่คง 

2. ขณะปฏิบัติงาน นอกจากการสรรหาบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถเข้า
ร่วมงานกบัองค์กรแล้ว งานทรัพยากรมนษุย์ยงัมีหน้าท่ีธ ารงรักษาให้สมาชิกขององค์กรมีคณุภาพ
ชีวิตการท างานท่ีดีและมีความรูสึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการให้ผลตอบแทนท่ียตุิธรรมและ
เหมาะสมจดัการฝึกอบรมและพฒันาอย่างตอ่เน่ือง จดัสรรสวสัดิการ และเสริมสร้างสขุอนามยัใน
การปฏิบตัิงานตลอดจนช่วยก าหนดแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมี
ความพร้อมในการท างานทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลท าให้สามารถทุ่มเทก าลงักายและ
ก าลงัใจในการท างานให้องค์การได้อยา่งเตม็ท่ี 

3. ภายหลังจากการร่วมงาน การจดัการทรัพยากรมนษุย์จะต้องค านึงถึง
บคุลากรท่ีท างานกับองค์การจนครบอายเุกษียณ หรือบคุลากรท่ีมีความจ าเป็นท่ีมีความจ าเป็นท่ี
ต้องออกจากงานด้วยเหตผุลบางประการ ยกเว้นการกระท าผิดวินยัอย่างแรง โดยการจดัเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อาทิ การให้บ าเหน็จ 
บ านาญ ทนุส ารองเลีย้งชีพ เงินทดแทน หรือผลตอบแทนในรูปอ่ืน 

 

ภาพประกอบ 3 แบบจ าลองการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

ท่ีมา: ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545) 
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R. Wayne Mondy, Robert M. Noe, Shane R. Premeaux, and Mondy (1999) 
กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) หมายถึง การปฏิบัติ
และนโยบายในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือเป็น
กิจกรรมการออกแบบเพ่ือสร้างความร่วมมือกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร กิจกรรมทรัพยากร
มนษุย์มี ดงันี ้

1.  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Planning)  เ ป็น
กระบวนการส ารวจความต้องการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ได้จ านวนพนกังานท่ีมีทกัษะท่ีต้องการ 
และสามารถจดัหาได้เม่ือจ าเป็นต้องใช้ ซึ่งในการวางแผนทรัพยากรมนษุย์จะต้องมีการออกแบบ
งาน และวิเคราะห์งานก่อน 

การออกแบบงาน (Job Design) เป็นกระบวนการก าหนดโครงสร้างงาน 
และการออกแบบกิจกรรมการทางานเฉพาะอย่างของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์กร (Byars และ Rue, 1997) 

การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลเก่ียวกับงาน (Ivancevich, 1998) เป็นกระบวนการท่ีมีระบบในการ
ก าหนดทกัษะ หน้าท่ี และความรู้ท่ีต้องการส าหรับงานใดงานหนึ่งขององค์กร (R. Wayne Mondy 
และคนอ่ืน ๆ, 1999) 

2. การสรรหาบคุลากร (Recruitment) เป็นกลุ่มกิจกรรมขององค์กรซึ่งใช้เพ่ือ
จงูใจให้ผู้สมคัรท่ีมีความสามารถ และมีทศันคติท่ีองค์กรต้องการมาสมคัรในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
เพ่ือชว่ยให้องค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ (Ivancevich, 1998) 

3. การคดัเลือก (Selection) เป็นกระบวนการคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสดุ
ส าหรับองค์กร และเหมาะสมกับต าแหน่งท่ีต้องการโดยคดัเลือกจากกลุ่มผู้มาสมคัร (R. Wayne 
Mondy และคนอ่ืน ๆ, 1999) 

4. การฝึกอบรมและการพฒันา (Training and Development) การฝึกอบรม 
(Training) เป็นกระบวนการท่ีมีระบบเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมพนกังานให้มีทิศทางซึ่งสามารถ
บรรลุเป้าหมายองค์กร (Byars & Rue, 1997) หรือเป็นกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนรู้เกิดความรู้และ
ทักษะท่ีจ า เ ป็นส าหรับงานในปัจจุบัน  (R.  Wayne Mondy et.al. , 1999)  ส่วนการพัฒนา 
(Development) เป็นการจดัหาความรู้ การท าให้พนกังานมีความรู้ มีการพฒันาในการปฏิบตัิงาน 
เพ่ือนาไปใช้ในปัจจบุนั หรืออนาคต 
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5.  ผลตอบแทนและผลประโยช น์ อ่ืน  (Compensation and Benefits) 
ผลตอบแทน (Compensation) เป็นรางวัลทัง้หมดท่ีพนักงานได้รับในการแลกเปล่ียนกับงาน 
(Ivancevich, 1998) ประกอบด้วยค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส สิ่งจูงใจ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ส่วน
ผลประโยชน์ (Benefits) เป็นรางวลัหรือส่วนเพิ่มท่ีพนกังานได้รับ ซึ่งเป็นผลจากการจ้างงานและ
ต าแหน่งภายในองค์การ (Byars & Rue, 1997) เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ การท่องเท่ียว  
ค่ารักษาพยาบาล การแบ่งกาไร แผนการศึกษา การให้ส่วนลดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  
เป็นต้น 

6. ความปลอดภยัและสขุภาพ (Safety and Health) ความปลอดภยั (Safety) 
เป็นความค้มุครองพนกังานจากอุบตัิเหตใุนการท างาน (R. Wayne Mondy et.al., 1999) สขุภาพ 
(Health) เป็นสภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจ (Ivancevich, 1998)  

7. พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ พนักงาน (Employee) เป็นสิ่งแวดล้อม
ภายในท่ีผู้บริหารต้องคานึงอย่างย่ิง เพราะงานจะสมัฤทธ์ิผลได้ก็มาจากพนกังานลูกจ้างนัน่เอง 
แรงงานสมัพนัธ์ (Labor relations) (Ivancevich, 1998) 

8.  ก า รป ระ เ มิ นผลกา รป ฏิ บัติ ง า น  ( Performance appraisal)  เ ป็ น
กระบวนการประเมินพฤติกรรมการท างานของพนกังาน โดยการวดัและเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน
ท่ีก าหนดไว้ เช่น การบันทึกผลลัพธ์ และการติดต่อส่ือสารกลับไปยังพนักงาน ซึ่งเป็นกิจกรรม
ระหวา่งผู้บริหารโดยตรงและพนกังาน 

 

ภาพประกอบ 4 ระบบการบริหารทรัพยากรมนษุย์ (Human resource management system) 

ท่ีมา: R. Wayne Mondy et.al. (1999) 



  55 

4.3.4 กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
การวางแผนได้รับการยอมรับว่าเป็นหน้าท่ีส าคญัอนัดบัแรกท่ีผู้จดัการต้องปฏิบตัิ

ในการบริหารงาน เน่ืองจากว่าการวางแผนจะช่วยให้บคุลากรเห็นภาพความสมัพนัธ์ของกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีต้องกระท าจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย ท าให้เขาสามารถท่ีจะปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายอยางเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการตามท่ีตัง้ไว้ ดงัท่ีมีผู้กล่าวว่า แผนการท่ี
ดีเปรียบเสมือนแผนท่ีท่ีบ่งบอกรายละเอียด โดยในแผนท่ีฉบบันีจ้ะมีข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทัง้มีการ
ก าหนดเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ส าคัญประกอบการเดินทาง เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
เดินทางถึงจุดหมายได้อย่างสะดวก ปลอดภัย มีอุปสรรคน้อยท่ีสุด เน่ืองจากผู้ วางแผนได้มีการ
เตรียมการตา่ง ๆ เพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้เอาไว้ล่วงหน้า หรือกรณีมีปรากฏการณ์ท่ี
มิได้คาดฝันเกิดขึน้ องค์การก็สามารถท่ีจะปรับแผนการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการท่ีมิได้มีการเตรียมการอะไรลว่งหน้า ปกตผิู้วางแผนจะต้อง
ท าการเก็บรวบรวมข้อมลู ศกึษา วิเคราะห์ และตดัสินใจ เพ่ือท่ีจะตอบค าถามตอ่ไปนี ้ (จีรวฏัฐ์ บญุ
วฒันาภรณ์, 2556) 

1. จะท าอะไร (What to do?) การวางแผนเป็นการวางแผนแนวทางปฏิบตัิ
ส าหรับอนาคต ดงันัน้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีวางแผนจะต้องท าการก าหนดเป้าหมายว่าต้องการท่ีจะท าอะไร 
โดยพิจารณาว่าเป้าหมายนัน้มีความสอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ 
เน่ืองจากแผนงานจะต้องสนบัสนนุตอ่การบรรลคุวามต้องการสงูสดุขององค์กร  

2. จะท าอย่างไร (How to do?) นอกจากการก าหนดจะท าอะไรแล้ว ผู้ ท่ีมี
หน้าท่ีวางแผนจะต้องก าหนดแนวทางปฏิบตัิว่าต้องการจะท าอะไรและท าอย่างไร เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสมและตรงตามความต้องการท่ีสดุ 

3. จะให้ใครท า (Who will do?) การเลือกสรรบคุลากรนบัว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 
เพราะการใช้บุคลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับงาน จะท าให้งานด าเนินไปอย่างราบร่ืนตาม
แผนท่ีก าหนดโดยผู้ วางแผนต้องตัดสินใจเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ทักษะ  และความสามารถท่ี
เหมาะสมกบังาน เพ่ือมาปฏิบตังิานให้ด าเนินไปตามท่ีต้องการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. จะท าเม่ือไร (When to do?) เน่ืองจากระยะเวลาจะเป็นตวัก าหนดและ
ควบคมุให้การด าเนินงานเป็นไปตามท่ีต้องการ ดงันัน้นอกจากการก าหนดเป้าหมายว่าต้องการท่ี
จะท าอะไร พร้อมทัง้ท าการตดัสินใจเลือกแนวทางและบุคลากรท่ีจะปฏิบตัิตามแล้ว ผู้ วางแผน
จะต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานรวมว่าต้องเสร็จสิน้เม่ือใด และกิจกรรมใดสมควรจะ
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กระท าเม่ือใด โดยมีระยะเวลาเท่าใด พร้อมทัง้ก าหนดระยะเวลาท่ีแตล่ะกิจกรรมสมควรจะเสร็จสิน้
ลง 

4.4 แนวคิดการบริหารงบประมาณ 
4.4.1 ความหมาย 

งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนองค์กร ให้สามารถพัฒนาสู่
ความส าเร็จได้โดยเร็ว งบประมาณเก่ียวข้องกบัจ านวนเงินท่ีก าหนดไว้เป็นรายรับและรายจ่าย ซึ่ง
ในภาษาองักฤษ ใช้ค าวา่ “budget” หรือจะกลา่วอีกนยัหนึง่ว่า งบประมาณ หมายถึง แผนงานทาง
การเงินของรัฐบาลท่ีแสดงเป็นเอกสาร โดยการประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย ในรูปของ
จ านวนเงินท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณหนึง่ (เชิดชยั มีค า, 2535) 

City of Roseville (2012) ได้ให้ความหมายการบริหารงบประมาณ หมายถึง การ
วางแผน การจัดระเบียบ ก าหนดทิศทาง และประสานกิจกรรมของแต่ละหมวดกิจกรรมใน
หน่วยงาน การจดัท างบประมาณทัง้ปี และช่วงกลางปี การส่ือสาร และการรายงานการฝึกอบรม
และสิน้ปีการประสานงานการส่ือสาร และการอบรมให้ความรู้ และรายงานเม่ือสิน้ปี ประสานงาน
กิจกรรมของฝ่ายตา่ง ๆ และการจดัหาทีมงาน เพ่ือให้ความชว่ยเหลือการบริการของฝ่ายบริหาร 

Poston Jr (2011) ได้ให้ความหมายการบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนการ
ส าหรับการใช้ทรัพยากรท่ีมีให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และให้ได้ผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด โดย
ผลผลิตอาจเป็นผลลพัธ์ คณุคา่การบริการ และประโยชน์จากการด าเนินการ ซึง่จะประกอบด้วย 1) 
จ าแนกปัจจยัจากแหลง่ทรัพยากรทัง้หมด 2) การประเมินสถานะภาพองค์กรหรือการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น 3) การวางแผนคา่ใช้จ่ายในอนาคตและการจดัสรรทรัพยากรในแนวทางท่ีจะผลิต
ความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของวัตถุประสงค์ขององค์กร 4) การส่ือสารแผนการจดัสรรให้มีความ
เหมาะสมกับบริบททางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในบริบทของโรงเรียน 5) จัดให้มีการ
ด าเนินงานอย่างราบร่ืน ส าหรับความส าเร็จท่ีมีประสิทธิภาพตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร รวมถึง
การใช้การควบคมุทางการเงินและการบริหารจดัการเส่ียง 6) การประเมินผลการจดัท าแผนและ
การจัดสรรท าให้เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มีคุณค่า และมีการเปล่ียนแปลงตามความ
จ าเป็นเพ่ือให้การปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง ตามระยะเวลา 

พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550) ได้กล่าวถึงการบริหารงบประมาณในหนว่ยงาน
วา่ เป็นการวางแผนการใช้งบประมาณและสินทรัพย์ โดยการบริหารจดัการและวางแผนรวมทัง้การ
ระดมทรัพยากร การรายงานผลการใช้งบประมาณ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามกิจกรรม แผนงาน โครงการท่ีหน่วยงานและผู้ เก่ียวข้องร่วมกันก าหนดให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและยงัประโยชน์สงูสดุตอ่การบรรลภุารกิจ 
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จากนิยามความหมายท่ีกล่าวมาสามารถสรุปความหมายของงบประมาณได้ว่า 
หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตวัเงินแสดงโครงการด าเนินงานทัง้หมดในระยะหนึ่ง 
รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและคา่ใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรท่ีจ าเป็นใน
การสนบัสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนนีย้่อมประกอบด้วยการท างาน 3 ขัน้ตอน คือ (1) 
การจดัเตรียม (2) การอนมุตัแิละ (3) การบริหาร 

4.4.2 ความส าคัญของงบประมาณ 
งบประมาณมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารหนว่ยงานสามารถน า 

เอางบประมาณมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า (ณรงค์ สจัพนัโรจน์, 
2538) ความส าคญัและประโยชน์ของงบประมาณ มีดงันี ้

1) ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและก าลงัเงินท่ีมีอยู่
โดยให้มีการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัแผนงานท่ีวางไว้ เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลและการปฏิบตังิาน
ท่ีไมจ่ าเป็นของหนว่ยงานลดลง 

2) ให้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจดังบประมาณการ
ใช้จ่ายอยา่งถกูต้องและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หนว่ยงาน
และสังคมโดยหน่วยงานต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่
โครงการท่ีจ า เป็นเป็นโครงการลงทนุเพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหนว่ยงาน 

3) เป็นเคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากทรัพยากรหรืองบประมาณของหน่วยงานมีจ ากดั ดงันัน้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณ
เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรหรือใช้จา่ยเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้
และจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่าย
ทรัพยากรนัน้ ๆ ด้วย เพ่ือท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาท่ีเร็วท่ีสุด และใช้ทรัพยากรน้อย
ท่ีสดุ 

4) เป็นเคร่ืองมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณท่ีเป็นธรรม 
งบประมาณสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรงบประมาณท่ีเป็นธรรมไปสู่จดุท่ีมีความจ าเป็น
และทัว่ถงึท่ีจะท าให้หนว่ยงานนัน้สามารถด าเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) เป็นเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน เน่ืองจาก
งบประมาณเป็นท่ีรวมทัง้หมดของแผนงานและงานท่ีจะด าเนินการในแต่ละปีพร้อมทัง้ผลท่ีจะ
เกิดขึน้ ดงันัน้หน่วยงานสามารถใช้บประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานตา่ง  ๆ ท่ีท า 
เพ่ือเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 
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4.4.3 องค์ประกอบของงบประมาณ 
งบประมาณมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 องค์ประกอบ ซึ่งแสดงเป็นรูปสามเหล่ียม

สามเหล่ียมนีแ้สดงให้เห็นองค์ประกอบส าคญัของงบประมาณ 3 องค์ประกอบ คือ แผนงานรายรับ 
รายจ่าย โดยให้แผนงานเป็นฐานของสามเหล่ียมทัง้นีเ้พราะถ้าไม่มีความชัดเจนในเร่ืองการ
จดัล าดบัความส าคญัของการศกึษา ก็จะไม่มีหลกัการพืน้ฐานท่ีใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัจ านวน
คา่ใช้จา่ยท่ีจะด าเนินงาน รายจา่ยและรายรับแทนด้านข้างสองข้างของสามเหล่ียม แสดงให้เห็นว่า 
รายจา่ยจะต้องน้อยกวา่หรือเทา่กบัรายรับ งบประมาณจงึจะสมดลุ (พรจนัทร์ พรศกัดิก์ลุ, 2550) 

 

ภาพประกอบ 5 องค์ประกอบของงบประมาณ 

การจดัท างบประมาณค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องท าให้องค์ประกอบสามด้านมี
ความสมดลุกนั องค์ประกอบทัง้สามด้านนัน้ประกอบด้วย 1) แผนงานทางการศกึษา 2) คา่ใช้จ่าย
ทัง้หมด และ 3) รายได้ทัง้หมด หากถามว่าองค์ประกอบใดท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนในการจัดท า
งบประมาณ บางคนอาจจะบอกว่า แผนงานทางการศึกษาส าคัญท่ีสุด แต่บางคนบอกว่า 
ค่าใช้จ่ายทัง้หมด หรือรายได้ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด แต่จริง ๆ แล้ว ตัวขับเคล่ือนกระบวนการ
งบประมาณคือทัง้ 3 องค์ประกอบนี ้ต้องมีความสมดุลกับในแผนงบประมาณ นอกจากนีมี้
องค์ประกอบหลายอย่าง มีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านงบประมาณ เช่น จ านวนนักเรียน 
จ านวนและระดบัการศึกษาของบุคคล ความต้องการด้านอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ค่าพาหนะของ
นกัเรียน โครงการการศึกษาพิเศษและสุขภาพ งบประมาณจะต้องน าองค์ประกอบตา่ง ๆ เหล่านี ้
มารวมไว้ในแผนท่ีมีการเช่ือมโยงกัน จะต้องมีการตดัสินใจเลือก ระหว่างความต้องการทางการ
ศึกษากับงบประมาณท่ีมีอยู่ (พรจันทร์ พรศกัดิ์กุล, 2550) องค์ประกอบท่ีมีผลต่อรายได้ ได้แก่ 
จ านวนผู้ เสียภาษี การประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน และความสามารถในการเก็บภาษีอ่ืน ๆ การก าหนด
อตัราภาษีทรัพย์สินในปัจจบุนั และอนาคต มูลค่าของการลงทนุงบอุดหนนุจากมลรัฐและรัฐบาล
กลาง องค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจด้านงบประมาณทางด้านค่าใช้จ่าย ได้แก่ ท่ีตัง้



  59 

ทางภูมิศาสตร์ และขนาดทางภูมิศาสตร์ จ านวนนกัเรียนท่ีเข้าเรียนและแนวโน้มนกัเรียนท่ีจะเข้า
เรียนในอนาคต (ไม่ว่าจะเพิ่มขึน้หรือลดลง) บุคลากร ขอบเขตของการให้บริการ และระดับ
การศึกษา นโยบายเก่ียวกับขนาดของชัน้เรียนอายุขององค์การ ประสิทธิภาพของพลังงานและ
ความต้องการสถานท่ี โครงการเก่ียวกบัการศกึษาพิเศษ รถรับส่งนกัเรียน โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยี กิจกรรมเสริมหลกัสตูรกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีต้องการ 

สามเหล่ียมข้างต้นได้แสดงความคิดรวบยอดเ ก่ียวกับนิยามของค าว่า 
งบประมาณดังนี ้1) งบประมาณคือการอธิบายแผนงานท่ีเป็นความต้องการด้านการศึกษา  
2) งบประมาณ คือ การคิดค านวณรายจ่ายท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน  
3) งบประมาณ คือการค านวณรายได้ท่ีต้องหามาเพ่ือให้เพียงพอถึงรายจ่าย ดังนัน้ การนิยาม
งบประมาณจะมี 3 ด้าน แม้วา่ในแง่ของนกับญัชีจะดเูพียงรายได้และรายจา่ย แตก่ารดทูัง้สามด้าน
เป็นการแสดงถึงปรัชญาด้านงบประมาณท่ีก าหนดไว้ว่า แผนงานจะต้องเป็นตวัขบัเคล่ือนรายได้
และรายจ่ายโดยแผนงานทางการศึกษาจะเป็นฐานของสามเหล่ียมงบประมาณ แม้ว่า ปัญหา
ทางด้านการเงินเป็นสาเหตุให้ด้านรายได้และด้านแผนงานต้องกลับข้างกัน โดยแผนงานจะถูก
ก าหนดโดยงบประมาณท่ีมีอยู ่แตช่มุชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และครู และผู้ มีสว่นได้
เสียทัง้หลายต้องไม่ลืมท่ีจะต้องยึดจุดมุ่งหมายท่ีว่า งบประมาณควรจดัท าขึน้บนฐานของความ
ต้องการของแผนงาน จากภาพองค์ประกอบของงบประมาณ แสดงให้เห็นว่า การจัดท า
งบประมาณขัน้แรกจะเร่ิมท่ีการจดัท าแผนงานท่ีมีคณุภาพ และได้รับการสนบัสนนุจากแผนรายรับ 
และรายจา่ย ซึง่จะท าให้วิสยัทศัน์ท่ีก าหนดเกิดขึน้จริงได้ (พรจนัทร์ พรศกัดิก์ลุ, 2550) 

แผนงานทางการศึกษาจะเป็นจุดเ ร่ิมต้นของกระบวนการงบประมาณ 
งบประมาณของสถานศึกษา คือ แผนทางการศึกษาท่ีแปลเป็นเงินงบประมาณของสถานศึกษา 
สามารถแสดงถึง ความคิดรวบยอดเป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีด้านข้างเท่ากัน ซึ่งหมายถึงมีแผนงาน
ทางด้านการศึกษาเป็นฐาน ค่าใช้จ่ายและรายรับเป็นด้านข้างอีก 2 ด้าน ถ้าด้านหนึ่งสัน้อีกด้าน
หนึ่งก็ต้องสัน้ด้วย เม่ือ 3 ด้านนีบ้รรจบพบกนัได้นัน้ก็คือ เอกสารงบประมาณ (พรจนัทร์ พรศกัดิ์กลุ
, 2550) 

4.4.4 ลักษณะของงบประมาณที่ดี 
ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544) กล่าวว่างงบประมาณท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อ

หนว่ยงาน ควรจะต้องมีลกัษณะดงันี ้
1) เป็นศนูย์รวมของเงินงบประมาณทัง้หมด ปกติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ควรจะใช้จ่ายและพิจารณาจากศนูย์ หรือแหล่งรวมเดียวกันทัง้หมด ทัง้นีเ้พ่ือจะได้มีการพิจารณา
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เปรียบเทียบการใช้จ่ายในแต่ละรายการ หรือทุกโครงการว่ารายการใดมีความส าคญัจ าเป็นมาก
น้อยกว่ากัน หากรายการใดมีความส าคัญและจ าเป็นมากก็ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจา่ยมาก ทัง้นีเ้พ่ือความยตุธิรรมในการจดัสรรเงินงบประมาณทกุโครงการ ควรมีสิทธิเท่า ๆ กนั
ในการเสนอเข้ารับการพิจารณาในการจดัสรรงบประมาณพร้อมกัน เพ่ือจะได้มีการประสานงาน
และโครงการเข้าด้วยกัน ป้องกันมิให้มีการท างานหรือโครงการซ า้ซ้อน อนัจะเป็นการสิน้เปลือง
งบประมาณ ดงันัน้จึงไม่ควรแยกการพิจารณางบประมาณไว้ในหลาย ๆ จดุ หรือหลายครัง้ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการพิจารณาท่ีตา่งกนัและไมย่ตุธิรรม 

แต่อย่างไรก็ตาม ในบางโอกาสก็ยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกตัง้เงินไว้
ตา่งหากเป็นงบพิเศษ นอกเหนือจากงบประมาณ เช่น งบกลาง งบราชการลบั ซึ่งถ้ามีจ านวนไม่
มากเกินไปก็มกัจะไม่เป็นภัยทัง้ยงัช่วยให้เกิดความสะดวกบางอย่างด้วย แตถ้่าการตัง้งบพิเศษมี
มากเกินไปจะเกิดผลเสียตอ่การบริหารงบประมาณ เพราะจะท าให้เกิดการทจุริต คือ มีโอกาสแยก
เงินมาใช้จ่ายได้ง่ายขึน้และยงัท าให้การบริหารงบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแผนและเป้าหมายท่ี
ชดัเจน 

2) มีลักษณะของการพัฒนาเป็นหลัก งบประมาณท่ีดีควรจะด าเนินการ
จัดสรรโดยยึดหลักการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าเป็นหลัก ทัง้นีเ้น่ืองจากมีงบประมาณ  
จ ากดั จึงควรมีการพิจารณาจดัสรรงบประมาณตามหลกัการพฒันาท่ีดีวา่ด้านไหนควรมาก่อนหลงั 
ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 

3) การก าหนดเงินต้องสอดคล้องกบัปัจจยัในการท างาน การจดังบประมาณ
ในแผนงานต้องมีความหมาะสมให้งานนัน้ ๆ สามารถจดัท ากิจกรรมได้บรรลตุามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้
หรืออีกนยัหนึ่ง คือ การก าหนดเป้าหมายหรือผลท่ีจะได้รับต้องสอดคล้องกบังบประมาณและความ
เป็นไปได้ 

4) มีลกัษณะท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้ตรวจสอบการ
บริหารงานของหน่วยงานได้ การจดังบประมาณในแผนงานต่างควรมีรายละเอียดของกิจกรรม 
ตา่ง ๆ อยา่งพอเพียงและเกิดผลเป็นรูปธรรม 

5) มีระยะการด าเนินงานท่ีเหมาะสม ตามปกติงบประมาณท่ีดีควรมี
ระยะเวลาเหมาะสมตามสถานการณ์ ไมส่ัน้ไม่ยาวเกินไป โดยทัว่ไปจะใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ปี 
การเร่ิมต้นใช้งบประมาณจะเร่ิมในเดือนใด ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น 
งบประมาณแผ่นดิน เร่ิมเดือนตลุาคม ถึงเดือนกันยายน ของปีต่อไป งบประมาณเงินรายได้ของ
สถานศกึษาใช้ตามปีการศกึษา เป็นต้น 
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6) มีลกัษณะช่วยให้เกิดการประหยดั ในการท างบประมาณ ควรพยายามให้
การใช้จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยพยายามไม่ให้มีการใช้จ่ายเกิน
ความจ าเป็นฟุ่ มเฟือย หรือเป็นการใช้จา่ยท่ีสญูเปลา่ ไมเ่กิดประโยชน์คุ้มคา่ 

7) มีลักษณะชัดเจน งบประมาณท่ีดีควรมีความชัดเจน เข้าใจง่ายเน้นถึง
ความส าคญัแตล่ะโครงการได้ดี ไม่คลมุเครือ ง่ายตอ่การพิจารณาวิเคราะห์ และเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้น าไปปฏิบตัด้ิวย 

8) มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ งบประมาณท่ีดีจะต้องเป็นงบประมาณท่ีมี
ความถูกต้องทัง้ในรายละเอียดทัง้ในด้านตัวเลขและรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ หาก
งบประมาณมีข้อบกพร่องในด้านความถูกต้อง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่
รอบคอบก็ตามอาจเกิดผลเสียหายขึน้ได้ และตอ่ไปงบประมาณอาจไมรั่บความเช่ือถือ 

9) จะต้องเปิดเผยได้ งบประมาณท่ีดีจะต้องมีลกัษณะท่ีสามารถจะเปิดเผย
แก่สาธารณะหรือผู้ เก่ียวข้องทราบได้ ไมถื่อเป็นความลบั เพราะการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงความ
บริสทุธ์ิและโปร่งใสในการบริหารหนว่ยงาน 

10) มีความยืดหยุ่น งบประมาณท่ีดีควรจะยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น หาก
จดัวางงบประมาณไว้อย่างเคร่งครัดจนขยบัไม่ได้ อาจจะก่อให้เกิดความไม่คล่องตวัในการท างาน 
เพราะลกัษณะของการท างบประมาณเป็นการวางแผนการท างานในอนาคต ซึ่งอาจมีปัจจุบนัอ่ืน
มากระทบท าให้การบริหารงบประมาณผิดพลาด และอย่างไรก็ตาม ถ้ามีความยืดหยุ่นมากก็อาจ
เกิดปัญหาการใช้งบประมาณท่ีไมมี่ประสิทธิภาพ 

11) มีความเช่ือถือได้ในแง่ความบริสุทธ์ิ งบประมาณท่ีดีต้องสามารถ
ตรวจสอบได้เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเช่ือถือได้ ประหยัดและตรงตาม
วตัถปุระสงค์ 

4.4.5 ขอบข่ายภารกิจและการด าเนินการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงบประมาณใน

สถานศกึษาเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ ซึง่สรุปได้ดงันี ้
1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 

1.1 การวิเคราะห์และพฒันานโยบายทางการศกึษา  
1.2 การจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศกึษา  
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

2. การจดัสรรงบประมาณ  
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2.1 การจดัสรรงบประมาณในสถานศกึษา  
2.2 การเบกิจา่ยและการอนมุตังิบประมาณ  
2.3 การโอนเงินงบประมาณ  

3. การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน  

3.1 การตรวจสอบตดิตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  

4. การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศกึษา  
4.1 การจดัการทรัพยากร  
4.2 การระดมทรัพยากร  
4.3 การจดัหารายได้และผลประโยชน์  
4.4 กองทนุกู้ ยืมเพ่ือการศกึษา  
4.5 กองทนุสวสัดกิารเพ่ือการศกึษา  

5. การบริหารการเงิน  
5.1 การเบกิเงินจากคลงั 
5.2 การรับเงิน  
5.3 การเก็บรักษาเงิน  
5.4 การจา่ยเงิน  
5.5 การน าสง่เงิน  
5.6 การกนัเงินไว้เบกิเหล่ือมปี  

6. การบริหารบญัชี  
6.1 การจดัท าบญัชีการเงิน  
6.2 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
6.3 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพ์บญัชีทะเบียนและรายงาน  

7. การบริหารพสัดแุละสินทรัพย์  
7.1 การจดัท าระบบฐานข้อมลูสินทรัพย์ของสถานศกึษา  
7.2 การจดัหาพสัด ุ 
7.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคณุลกัษณะเฉพาะและจดัซือ้จดัจ้าง  
7.4 การควบคมุดแูลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัด ุ
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สุทธิชัย  อิงคยะกุล (2546) ไ ด้ใ ช้กรอบข่ายการบริหารงบประมาณของ 
กระทรวงศกึษาธิการ (2548) ไปวิจยัเพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาระบบการบริหารงบประมาณใน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาการวิเคราะห์ระบบการบริหาร
งบประมาณ พบว่า (1) การจดัตัง้งบประมาณ มีระบบการปฏิบตัติามขัน้ตอนดงันี ้คือ การวิเคราะห์
ภารกิจของหนว่ยงาน การวิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคในการจดัตัง้งบประมาณ การจดัท าแผนกล
ยุทธ์ การจัดล าดับความส าคญัของภารกิจ การพัฒนาบุคลากรในการก าหนดตัวบ่งชี ้ก าหนด
ผลผลิต การคิดต้นทุนผลผลิต และการติดตามการอนุมตัิกรอบและงบประมาณ (2) การจดัสรร
งบประมาณ มีระบบการปฏิบตัิตามขัน้ตอนดงันี ้คือ การก าหนดเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ การ
รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการจ าเป็น กา ร
จดัสรรงบประมาณ การประมวลผลการจดัสรรงบประมาณ การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การจดัสรร
งบประมาณ การติดตามการจดัสรรงบประมาณหรือการโอนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการ
ประเมินผลการจดัสรรงบประมาณ (3) การบริหารการเงินและบญัชี มีระบบการปฏิบตัติามขัน้ตอน 
ดงันี ้คือ การวิเคราะห์โครงสร้างทางบญัชี การประมวลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนว
ทางการบริหารการเงินและบญัชี การจัดท าแผนปฏิทินการใช้งบประมาณประจ าปี การพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน การคลัง การจัดระบบการบริหารการเงินและบัญชี การจัดท าเอกสาร
หลักฐานการควบคุมและการเบิกจ่าย การติดตามการบริหารการเงินและบัญชีและการจัดท า
รายงานการบริหารการเงินและบญัชี (4) การจดัซือ้ จดัจ้างและการพสัด ุมีระบบการปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนดงันี ้คือ การจดัหาและประชาสมัพนัธ์แหล่งพสัดท่ีุมีคณุภาพ การจดัซือ้ จดัจ้างและจ้าง
เหมา จดัท าทะเบียนพสัดกุารติดตามกระบวนการสัง่ซือ้หรือ สั่งจ้าง การรายงานการพสัดปุระจ าปี 
(5) การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มีระบบการปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนดงันี ้คือ การพฒันาบุคลากรงานการเงินและบญัชี การวิเคราะห์สรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามงบประมาณ การตรวจสอบภายใน และการจัดท ารายงานการ ใช้จ่าย
งบประมาณ(6) การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศกึษา มีระบบการปฏิบตัิตามขัน้ตอน 
ดงันี ้คือ การวางแผนการจดัหาทนุการศกึษาและทรัพยากรทางการศกึษา การจดัหาทนุการศกึษา
และทรัพยากรทางการศึกษา การด าเนินการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา 
การบริหารจดัหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา การส่งเสริมและประสานงานการใช้
ทรัพยากรร่วม การตรวจสอบประเมินคา่ใช้จา่ย และการรายงานผลการด าเนินการระดมทรัพยากร
และการลงทนุทางการศกึษา (ถาวร คณิูรัตน์, 2556) 
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4.4.6 กระบวนการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 
กระบวนการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา เป็นขัน้ตอนส าคญัในการให้ผู้ มี

สว่นเก่ียวข้อง ได้ร่วมกนัด าเนินการตามล าดบัของกระบวนการบริหารงบประมาณ โดยในการวิจยั
ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ยึดถือตามทศันะของ Poston Jr (2011) มาเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ 
โดยกระบวนการของ Poston ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การก าหนดมาตรฐานของความมุ่งหมายและเป้าหมาย การวัดผลและ
ผลลพัธ์ (purposes and goals standards and measures objectives and outcomes)  

2. การวางแผนงบประมาณ (planning budgeting)  
3. การปฏิบตั ิ(implementation)  
4. การตดิตาม และประเมินผล (monitoring and evaluation) 

โดย Poston Jr (2011) ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างการตัง้เป้าหมาย (goal 
setting) การด าเนินการทางงบประมาณ (budgeting) และการประเมินผล (evaluation) แสดงดงั
ภาพประกอบ 6 

 
 

ภาพประกอบ 6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการตัง้เป้าหมายการด าเนินการทางงบประมาณ 
และการประเมินผลตามทศันะของ Poston 

ท่ีมา: ถาวร คณิูรัตน์ (2556) 
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4.5 แนวคิดการบริหารพัสดุ 
4.5.1 ความหมาย 

ปิยธิดา ตรีเดช (2536) กล่าวว่า วัสดุอุปกรณ์เป็นทรัพยากรทางการบริหารท่ี
ส าคญัท่ีผู้บริหารจะต้องดูแลให้มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยดั โดยจะต้อง
จดัหาวสัดอุปุกรณ์ในการท างานได้อยา่งเพียงพอ และทนัตอ่ความต้องการ แตข่ณะเดียวกนัจะต้อง
จดัหาเท่าท่ีจ าเป็นจริง ๆ เท่านัน้ โดยมีขัน้ตอนท่ีส าคญั (1) ก าหนดความต้องการ หมายถึง การ
ประมาณความต้องการ ปริมาณแตล่ะรายการซึ่งควรจะใกล้เคียงกับท่ีจะใช้และจ าเป็นมากท่ีสุด 
(2) การจัดหาและแจกจ่าย โดยการจัดหา หมายถึง วิธี การท่ีจะให้ได้มาตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดโุดยการซือ้ การจ้าง การผลิต การแลกเปล่ียน การโอน การเช่า การ
ยืม การคืนและการรับบริจาคท่ีใช้งานได้นานท่ีสุด และการแจกจ่าย หมายถึง การควบคมุโดยใช้
ระบบบัญชี การเก็บรักษาและการด าเนินการให้พัสดุถึงผู้ เบิกอย่างมีระสิทธิภาพ (3) การ
บ ารุงรักษาและการจาหนา่ย โดยการบ ารุงรักษา หมายถึง การป้องกนัหรือการแก้ไขเพ่ือให้ 

จกัรกฤษณ์ นรนิติผดงุการ (2541) ได้กล่าวถึง การจดัการด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
วัสดุอุปกรณ์ว่า ต้องสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะ
สามารถช่วยให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ และได้รับผลประโยชน์ท่ีสุด ทัง้นีก้ารจัดการด้าน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วสัดอุปุกรณ์ยงัหมายความรวมถึง การเสาะแสวงหา การคิดค้น การออกแบบ 
การควบคมุการใช้งาน การบ ารุงรักษาและเปล่ียนชินสว่นประกอบ การซอ่มแซมสิ่งท่ีบกพร่องช ารุด
เสียหาย และการถอดถอนจากประจ าการหรือรือ้ถอน เพ่ือจัดหาทดแทนภายในก าหนดเวลาท่ี
สมควรได้ 

วรรณวิมล อมัรินทร์นเุคราะห์ (2541) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารงาน
พสัดไุว้ว่า เป็นการน าเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใช้ในการจัดพสัดตุ่าง ๆ ท่ีมีอยู่ใน
คลังและใช้อยู่ในกิจการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัและลดค่าใช้จ่าย 
ตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการจดัหา เก็บรักษา และการขนย้ายพสัด ุ

สภุาพร ยอดธรรมา (2547) ได้ให้ความหมายการบริหารพสัด ุหมายถึง การดแูล
จดั การเก่ียวกบัวสัดตุา่ง ๆ ทัง้ท่ีอยู่ในคลงัและวสัดท่ีุใช้อยู่ในกิจการนัน้ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
กลา่ว คือ ให้มีสภาพคลอ่งตวัและลดคา่ใช้จา่ยอนัเกิดจากการจดัหา เก็บรักษาและเคล่ือนย้ายวสัดุ
นัน้ เพ่ือนาไปใช้หรือขายให้กบัผู้ ต้องการ 

เปรมชยั สโรบล (2550) กล่าวว่า เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์คือ ปัจจัยท่ีส าคญัและ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็ จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากวสัดอุปุกรณ์จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุนให้การด าเนินการเป็นไป
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ตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และหากขาดวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ การ
ด าเนินงานจะไมส่ามารถด าเนินไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ การบริหารพสัด ุหมายถึง กระบวนการ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิ่งของด้วยวิธีการจดัหาพสัดเุพ่ือสนบัสนุนและสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ด าเนินไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และ
ประหยัด กิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวางนับตัง้แต่ การวางแผน การ
ก าหนดความต้องการ การจดัหา การควบคมุการบ ารุงรักษา และการจ าหน่าย รวมทัง้ต้องปฏิบตัิ
ตามกฎ ระเบียบ ค าสัง่ท่ีหนว่ยงานราชการได้ก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

4.5.2 กระบวนการบริหารงานพัสดุ 
การบริหารงานพัสดุหมายถึงการด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานพัสดุ

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2541 ซึ่ง
ได้แก่ การวางแผนพสัดกุารก าหนดความต้องการพสัดกุารจดัหาพสัดกุารควบคมุพสัดกุารเบิกจ่าย
พสัดกุารเก็บรักษาพสัดแุละการจ าหนา่ยพสัด ุ(เสริมสขุ ชลวานิช, 2530) 

1. การวางแผนพสัด ุได้แก่ ความต้องการขัน้ต้นความต้องการทดแทนความ
ต้องการส ารองความต้องการชดเชยเวลาในการจดัหาความต้องการพิเศษ 

2. การก าหนดความต้องการพสัดใุห้ค านึงถึงก าหนดความต้องการให้พอดี
เป็นความต้องการแท้จริงพสัดท่ีุได้มาต้องทนัเวลาใช้ 

3. การจดัหาพสัดกุระบวนการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพสัดท่ีุต้องการกล่าว
อีกนยัหนึง่คือการจดัซือ้ (Purchasing) การก าหนดคณุสมบตัเิก่ียวกบัพสัดกุ่อนจดัซือ้ 

3.1 คณุสมบตัท่ีิถกูต้อง 
3.2 จ านวนท่ีถกูต้อง 
3.3 ราคาท่ีถกูต้อง 
3.4 เวลาท่ีถกูต้อง 
3.5 แหลง่ผู้ขายท่ีถกูต้อง 
3.6 สถานท่ีจดัสง่ (คลงัพสัดผุู้ ซือ้) 

ขัน้ตอนการจดัซือ้มีหลายขัน้ตอนดงันี ้
1. ก าหนดความต้องการให้แนน่อน 
2. ก าหนดรายละเอียดให้ชดัเจน 
3. การเดนิเร่ืองเพ่ือขอจดัซือ้ 
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4. การเจรจากบัแหลง่ขาย 
5. การวิเคราะห์การประมลูหรือข้อเสนอของผู้ขาย 
6. การตดิตามเร่ือง 
7. การตรวจสอบหลกัฐาน 
8. การตรวจสินค้าและรวบรวมเอกสาร 

4. การควบคมุพสัดหุมายถึงการดแูลความเคล่ือนไหวและการใช้พสัดไุด้แก่
การลงบญัชีคมุพสัดกุารตรวจสอบพสัดปุระจ าปี 

5. การเบกิจา่ยพสัดขุัน้ตอนท่ีจะต้องจดัระบบควบคมุพสัดกุ่อนท่ีจะจา่ยไปยงั
หน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีมาขอเบิกใช้ การเบิกพสัดเุป็นหน้าท่ีของหน่วยผู้ เบิกท่ีจะเบิกไปใช้ในหน่วยงาน
ของตนเองซึ่งจะใช้วิธีการเบิกอย่างไรให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นบางครัง้
หนว่ยงานอาจต้องสง่คืนพสัดเุพราะเบกิเกินความต้องการหรือยืมไปใช้ชัว่คราว 

6. การเก็บรักษาพสัดกุารกระท าใด ๆ ท่ีมุ่งหมายท่ีจะรักษาให้ครุภณัฑ์ตา่ง ๆ 
อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้หรือท่ีช ารุดกลบัคืนสูส่ภาพท่ีใช้งานได้ 

ประเภทของการบ ารุงรักษา 
6.1 บ ารุงรักษาแบบป้องกันการเสีย การท าความสะอาดการตรวจสอบ

สภาพการปรับแตง่ /หลอ่ล่ืนด้วยน า้มนัการใช้คูมื่อการใช้ 
6.2 บ ารุงรักษาแบบซ่อมแก้ไข การแก้ไข การซอ่มใหญ่ การดดัแปลง การ

ยบุรวม 
7. การจ าหน่ายพสัดกุารตดัยอดพสัดอุอกจากบญัชีและความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าท่ี ได้แก่ การขายทอดตลาด การแลกเปล่ียน การโอน การแปรสภาพ หรือท าลายการ
จ าหนา่ยเป็นสญูและการลงบญัชีจ าหนา่ยออกจากทะเบียนคมุประเภทของพสัดเุพ่ือการจ าหนา่ย 

7.1 พสัดสุิน้เปลืองหมายถึงพสัดท่ีุน าเอาไปใช้งานแล้วคือยอ่มหมดสิน้ไม่
คงรูปไมค่งสภาพ/ ไมมี่คณุคา่ใช้งานเหมือนเดมิ 

7.2 พสัดถุาวร ได้แก่ พสัดถุาวรก าหนดอายแุละพสัดถุาวรไมก่ าหนดอายุ 
7.3 ชิน้ส่วนซ่อมหมายถึงองค์ประกอบส่วนประกอบและชิน้ส่วนท่ีมีไว้

เพ่ือการซอ่มบ ารุง 
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กระบวนการบริหารงานพสัดทุัง้ 6 ขัน้ตอน มีความสมัพนัธ์กนัและจะต้องปฏิบตัิ
ตอ่เน่ืองกนัไปเป็นวงจร เรียกวา่ วงจรการบริหารพสัด ุดงัแสดงในภาพประกอบ 7 

 

ภาพประกอบ 7 กระบวนการบริหารงานพสัดหุรือวงจรการบริหารพสัดุ 

ท่ีมา: เสริมสขุ ชลวานิช (2530) 
 

จากภาพวงจรการบริหารงานพสัดดุงักล่าว จะพบว่าหน้าท่ีต่าง ๆ ในวงจรนี ้แต่
ละหน้าท่ี ย่อมมีความส าคญัในตวัของมนัเองจะขาดหน้าท่ีหนึ่งหน้าท่ีใดไม่ได้ แตล่ะหน้าท่ีจะต้อง
ท างานสอด คล้องเก่ียวโยงกนัเป็นลกูโซ่และประสานกนัให้สอดคล้องเก่ียวเน่ืองและสมัพนัธ์กนั ถ้า
หน้าท่ีหนึ่งบกพร่องก็จะมีผลกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานในส่วนอ่ืน ๆ ได้ 
(อรวรรณ สวุรรณเพ็ง, 2556) 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบบัท่ี 6 ก าหนดกระบวนการบริหารงานพสัดไุว้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การจดัหาพสัด ุ 
2. การเบกิจา่ยพสัด ุ 
3. การเก็บรักษาพสัด ุ 
4. การควบคมุพสัด ุ 
5. การจ าหนา่ยพสัด ุ 

กลา่วได้วา่ กระบวนการบริหารพสัดโุดยทัว่ไปจะมีขัน้ตอนการบริหารท่ีคล้ายคลึง
กนัจะแตกตา่งกันบ้างก็เพียงรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยเท่านัน้ แต่ทกุรูปแบบก็มีวตัถปุระสงค์
ในการบริหารงานพสัดตุรงกนั คือ ต้องการบริหารพสัดใุห้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การพสัดเุป็นปัจจยั
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ส่งเสริมการบริหารงานขององค์กร ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรให้มากท่ีสุด เช่นเดียวกนั การ
บริหารพสัดจุึงเป็นกิจกรรมท่ีองค์กรจะต้องปฏิบตัิต่อพสัด ุเพ่ือให้พัสดเุอือ้ต่อการบริหารงานของ
องค์กรให้มากท่ีสดุ สรุปแล้วกระบวนการบริหารพสัดมีุ 2 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ คือ  

1. ขัน้ท่ีจะให้ได้มาซึ่งพัสดุ ประกอบด้วย การวางแผนจัดทาโครงการ การ
ก าหนดความต้องการและการจดัหาพสัด ุ 

2. ขัน้การจดัการพสัด ุประกอบด้วยการเบิกจ่ายพสัดท่ีุได้จดัหามาแล้ว การ
บ ารุงรักษาพสัดใุห้มีสภาพใช้งานได้ยาวนานและคุ้มคา่และการจาหน่ายพสัดอุอกจากบญัชี เม่ือ
เห็นวา่พสัดนุัน้ใช้การตอ่ไปไมไ่ด้แล้ว 
 

4.6 แนวคิดการบริหารงานอาคารสถานท่ี 
4.6.1 ความหมาย 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ได้กล่าวว่า การบริหารอาคารสถานท่ี หมายถึง การรู้จกั 
จดัหารู้จกัใช้อาคารให้เกิดประโยชน์สงูสดุ รวมทัง้การควบคมุดแูลรักษาการให้บริการแก่ชมุชนและ
การรู้จักส่งเสริมทานุบ ารุงอาคารสถานท่ีมีอยู่ให้คงสภาพดีและสนองความต้องการได้อย่าง
เพียงพออาคารสถานท่ีของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเรามุ่งให้การเรียนการสอนบรรลุผลอย่างสมบรูณ์แล้ว ก็จ าเป็นต้องจดั
อาคารสถานท่ีของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีถกูหลกัวิชา เอือ้ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนให้มาก
ท่ีสดุ และประหยดัท่ีสดุด้วย 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2533) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารงาน
อาคารสถานท่ี คือการท่ีผู้ บริหารใช้อ านาจหน้าท่ีเท่าท่ีมีอยู่ จัดการด าเนินงานเก่ียวกับอาคาร
สถานท่ี ให้ด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ และการด าเนินงานเก่ียวกับอาคารสถานท่ีจะได้ผล
เพียงใดก็ขึน้อยูก่บัความร่วมมือร่วมใจของทกุ ๆ ฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียน 

บุญช่วย จินดาประพนัธ์ (2536) ได้ให้ความหมายการบริหารงานอาคารสถาน
ท่ีว่า หมายถึง การดแูล การควบคมุ การประสานงาน การใช้อาคารให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนเป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก ดงันัน้การท่ีผู้บริหารจะจดัการเก่ียวกับการใช้อาคารสถานท่ีให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุด บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งผู้ บริหาร
สถานศกึษาจะต้องจดัแบ่งหน้าท่ีให้ถกูต้อง ดงันัน้ในการจดัแบง่หน้าท่ีท่ีคอยควบคมุดแูลรักษาจึง
เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยให้อาคารเรียนได้ใช้อยา่งมีประโยชน์คุ้มคา่ จะต้องมีการแบง่สายงานบริหาร
ให้มีผู้ รับผิดชอบแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการบริหารงาน การจัดแบ่งหน้าท่ีให้
บคุลากรต้องให้รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองด้วยเพ่ือท่ีจะได้ปฏิบตัไิด้เหมาะสม 
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สิน พลัดบุญทอง (2544) ให้ความหมายการบริหารงานอาคารสถานท่ีว่าการ
บริหารสถานศกึษาด าเนินงานเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในสถานศกึษาให้
เอือ้ประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนและการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ภายในสถานศกึษาให้ได้รับประโยชน์ 
สงูสดุ 

4.6.2 ความส าคัญของการบริหารงานอาคารสถานท่ี 
1. เป็นการบริหารงานท่ีให้ความสะดวกแก่การด าเนินงานหลกัของโรงเรียน คือ 

งานวิชาการ  
2. เป็นการบริหารงานท่ีส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของโรงเรียนเป็นไป

โดย สะดวกและมีประสิทธิภาพ  
3.  เ ป็นการบริหารงานเ พ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะรองรับความคิดและความ

เปล่ียนแปลงทางการศึกษา เช่น การเพิ่มหรือลดของจ านวนนกัเรียนหรือความเปล่ียนแปลงของ
ชมุชน  

4. เป็นการบริหารงานท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีความพร้อม และพอใจการประกอบ
กิจกรรมนกัเรียน  

5. เป็นการบริหารงานท่ีมีสว่นเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของบคุลากรให้พร้อมท่ี
จะปฏิบตังิานในหน้าท่ี 

นอกจากความส าคญัโดยสรุปทัง้ 5 ประการ ความส าคญัของการบริหารงานอาคาร
สถานท่ีได้จากการศกึษาประโยชน์ของอาคารสถานท่ีดงัตอ่ไปนี ้  

1. เป็นท่ีประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง  
2. เป็นท่ีเก็บวสัดอุปุกรณ์ในการด าเนินงานตา่ง ๆ ของโรงเรียน  
3. เป็นส่ือการเรียนท่ีดีอยา่งหนึง่  
4. เป็นท่ีประกอบกิจกรรมนอกห้องเรียนของนักเรียน และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากการเรียนการสอน  
5. เป็นท่ีประกอบกิจกรรมด าเนินงานบริหารโรงเรียนทกุงาน 

4.6.3 หลักการการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
หลกัการของงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมของนกัวิชาการและการจดัการ

องค์กรตา่ง ๆ ได้มีผู้ ให้หลกัการอย่างหลากหลายและมีประโยชน์ตอ่การศกึษา (คณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2538) ได้ก าหนดบทบญัญัติ 10 ประการ เพ่ือให้โรงเรียนได้มีแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2539–2550 ใน
บทบัญญัติท่ีเป็นหลักการและเป็นแนวทางในการพัฒนาอาคารสถานท่ีก็คือ บรรยากาศและ
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สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนหรือของสถานศึกษาท่ีเอือ้ต่อการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียน
อย่างมีความสขุ มุ่งเน้นการเรียนการสอนตามธรรมชาติ โดยนกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิจริงและปลูกฝัง
เร่ืองความสะอาด ความมีวินยั เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่มีความรักสามคัคี รวมทัง้การจดัให้โรงเรียนมีความ
ร่มร่ืน มีต้นไม้ แหลง่น า้ บอ่น า้ ไร้ฝุ่ น ไร้มลภาวะ เป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อม มีแผนผงัเต็มรูปแบบ 
มีห้องเรียน ห้องสมดุ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลอง ห้องปฏิบตัิการ ตลอดจนสนามกีฬาครบครัน 
โดยให้เหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ิน 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ได้รวบรวมหลักการในการบริหารงานทั่วไป ท่ีประสบ
ผลส าเร็จ และสามารถน ามาใช้ในการบริหารการศึกษา ซึ่งรวมหมายถึง การบริหารงานอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อมพอสรุปได้ 15 ประการดงันี ้ 

1. ต้องก าหนดนโยบายไว้ชดัแจ้งแน่นอนเพ่ือผู้ปฏิบตังิานจะได้เข้าใจนโยบาย
ของหนว่ยงานและปฏิบตังิานตามนโยบายนัน้อยา่งถกูต้อง  

2. มีศูนย์กลางอ านวยการ โดยจัดบุคคลให้รับผิดชอบในการท างานนัน้ ๆ 
โดยตรง  

3. ระบุหน้าท่ีการท างานอย่างกระจ่างชดั ก าหนดหน้าท่ีความส าคญัในการ
ปฏิบัติงานพร้อมทัง้ระบุการแบ่งปันทรัพยากรในการบริหารงานให้เหมาะสมกับลักษณะของ
หนว่ยงานและประสานงานกนัด้วย  

4. จดัให้มีระบบการท างานอยา่งเหมาะสม  
5. มีการอ านวยการท่ีดี  
6. จดัให้หนว่ยงานสนองตอ่ภาวะเปล่ียนแปลงเสมอ  
7. จดัหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมกบังาน  
8. ความรับผิดชอบต้องมีสิทธิและอ านาจควบคูไ่ปด้วย  
9. การออกค าสัง่ควรท าตามล าดบัขัน้สายการบงัคบับญัชา  
10. ควรมีการวางแผนการท างานทกุขัน้ตอน  
11. ควรค านึงถึงหลักประสานงานเพ่ือให้งานรุดไปข้างหน้าและเกิดความ

คลอ่งตวั  
12. ต้องสร้างงานและตดิตามงาน  
13. มีการพิจารณาความดีความชอบด้วยความยตุธิรรม  
14. ค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

เชน่ ขวญัก าลงัใจ การส่ือความหมาย ความขดัแย้ง และความพงึพอใจในการท างาน เป็นต้น  



  72 

15. วางตนให้เหมาะสมมีลกัษณะการเป็นผู้นาอยา่งแท้จริง 
หลักการอย่างกว้าง ๆ ในการบริหารหน่วยงานท่ีได้กล่าวมาจะมีประสิทธิภาพ

ย่อมขึน้อยู่กับผู้บริหารท่ีจะใช้วิธีการบริหารอย่างมีหลกัเกณฑ์ และมีขัน้ตอนในการด าเนินงานได้
อยา่งเหมาะสมนอกจากนีผู้้บริหารยงัจ าเป็นต้องมีศิลปะในการด าเนินงานดงัตอ่ไปนีคื้อ มีศลิปะใน
การสัง่งาน มีศลิปะในการติชม มีศลิปะในการวางตน มีศิลปะในการแสดงความคิดเห็น มีศิลปะใน
การรักษาสามคัคีในหมู่คณะ มีศิลปะในการส่งเสริมผู้ ใต้บงัคบับญัชา และมีศิลปะในการปรับปรุง
ตนเองเป็นต้น นอกจากนีย้ังมีหลักการส าคัญส าหรับผู้ บริหารการศึกษาจาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารงานให้บรรลผุล กลา่วคือ 

1. ต้องมีการระบุหรือก าหนดความมุ่งหมายท่ีแน่นอนลงไป มีการแจ้งแนว
ปฏิบตัใิห้เป็นท่ีเข้าใจโดยทัว่กนั  

2. ควรแบง่งานในหน่วยงานออกเป็นหมวดหมู่ เป็นฝ่าย หรือเป็นงานเฉพาะ
อยา่ง และมอบหมายหน้าท่ีให้รับผิดชอบเฉพาะเร่ืองไป  

3. ก าหนดให้มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ แบ่งงานเป็นขั น้ตอนและ
สมัพนัธ์กนัทัง้ระบบ  

4. ในการบริหารงานโรงเรียนหรือสถานศึกษาอาจจัดฝ่ายธุรการเป็นท่ี
อ านวยการท างาน เป็นแหลง่กลางท่ีครู นกัเรียน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะมารับบริการได้  

5. สถานศึกษาหรือโรงเรียนควรจะได้เตรียมการไว้เพ่ือการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม ่ๆ  

6. มีการจัดท าโปรแกรมการศึกษา โครงการศึกษา โครงการสอน หรือ
แผนการสอน  

7. การจดัการเรียนการสอนควรใช้ผู้ ท่ีมีความสามารถเฉพาะ  
8. มีการวางแผนการศกึษา หรือแผนการท างานเป็นระยะ ๆ ไป  
9. ควรมีการติดตามงานโดยสงัเกตการณ์ท างาน หรือสงัเกตการณ์สอน จดั

ให้มีการนิเทศขึน้เม่ือเห็นวา่จ าเป็น  
10. จดัท าหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการพิจารณาความดีความชอบ 

ทวีสิทธ์ิ สิทธิกร (2544) ได้สรุปหลักการขัน้พืน้ฐานในการบริหารงานอาคาร
สถานท่ี ไว้คือ การบริหารอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบ และห้องพิเศษ บริเวณโรงเรียน
และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ซึง่พอจ าแนกได้พอสงัเขปดงันี ้ 
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1. อาคารเรียนควรเป็นอาคารถาวร ใช้ได้ทุกฤดกูาล ถกูสุขลกัษณะ จ านวน
ของอาคารเรียนควรเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน อาคารเรียนทุกหลงัรวมทัง้อาคารประกอบ เช่น 
ห้องประชมุ โรงอาหาร โรงพลศกึษา โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยสามารถดดัแปลงการใช้งานได้
หลายอย่างการจัดบรรยากาศและการตกแต่ง เหมาะสม ทนทานต่อการใช้งาน รวมทัง้ควรมี
เคร่ืองใช้ไม้สอยไว้อ านวยความสะดวก ทัง้นีอ้าคารเรียนจะต้องอ านวยความสะดวกให้ได้ ใช้วสัดุ
ทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องสามารถรับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาและ
กิจกรรมอ่ืน ๆได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ อาคารเรียนมีประสิทธิภาพ และมีความทนัสมยัด้านการใช้
สอยท่ีตอบสนองความก้าวหน้าทางนวตักรรมการศกึษา การวางแผนอาคารเรียนยึดหลกัประหยดั
และหลกัการทางเศรษฐกิจ คือ สามารถประยกุต์ให้นกัเรียนได้รับความสะดวกสบายทางกายภาพ 
นกัเรียนและครูมีความสขุและเกิดความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคาร ซึ่งควรออกแบบ
ให้เสริมสร้างความรู้สึกท่ีดี รวมทัง้การแบ่งส่วนต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย เช่น แบ่งเป็นส่วน
พืน้ท่ีของงานบริหารหรือสว่นของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น  

2. ห้องเรียนควรอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ เป็นสัดส่วนเรียบร้อย มีอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ประจ าห้องครบครันและอยู่ในสภาพดี สุขลกัษณะประจ าห้องเป็นส าคญั ควรปราศจาก
เสียง ฝุ่ น กลิ่น ควนัและมลภาวะอ่ืน ๆ แสงสว่างพอเหมาะ ขนาดห้องเรียนควรมีความเพียงพอกบั
จ านวนนกัเรียนและเหมาะสมกบัระดบัการศกึษา ได้แก่ ห้องเรียนของโรงเรียนอนบุาล ห้องเรียนใน
โรงเรียนระดบัประถมศกึษา และห้องเรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษา  

3. อาคารประกอบและห้องพิเศษ โรงเรียนควรมีห้องพิเศษ เช่น ห้องสมุด 
ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องหตัถศกึษา ห้องศลิปะและดนตรี ห้องประชมุ ห้องอปุกรณ์การ
สอนและห้องอนามยั ในส่วนของอาคารประกอบท่ีจ าเป็น เช่น ส้วม โรงฝึกงาน ห้องปฏิบตัิงาน
วิชาการเรียน ห้องครัว เป็นต้น ซึ่งห้องต่าง ๆ ดงักล่าวต้องมีอุปกรณ์จ าเป็นตามหลกัสูตรให้ครบ
ครันด้วย  

4. บริเวณโรงเรียนควรค านึงถึงสภาพความปลอดภัยของนกัเรียน มีรัว้ล้อมร
อบ ไมมี่น า้ขงัตกแตง่บริเวณให้สวยงามร่มร่ืน เหมาะในการจดักิจกรรมและเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ
ของนกัเรียนควรมีต้นไม้ให้ความร่มร่ืน เพ่ือให้เด็กได้อาศยัร่มเงาในยามแดดร้อนได้ ควรมีเคร่ือง
เลน่ท่ีมีลกัษณะมัน่คง แข็งแรงปลอดภยั ไว้สง่เสริมพฒันาการด้านร่างกายและจิตใจแก่นกัเรียน  

5. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนควรจดัให้สอดคล้องกบัความต้องการ ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจและความถกูต้องด้านการจดัการศกึษา เพราะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลมากในการ
เรียนการสอนและการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของนกัเรียน 
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4.6.4 กระบวนการในการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมของ
โรงเรียน  

การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม จะมีประสิทธิภาพได้โดยการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนทัง้ 4 ของกระบวนการบริหาร คือ การศกึษาสภาพปัจจบุนัและปัญหา การ
วางแผน การด าเนินการตามแผน และการประเมินผล เช่นเดียวกับการบริหารงานอ่ืน ๆ ทุกงาน 
กระบวนการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน มีรายละเอียดในแตล่ะขัน้ตอน 
(ลาวลัย์ วงศ์แก้ว, 2556) ดงันี ้

1. ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหาและความต้องการ  
การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ท่ีผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิให้

เป็นไปตามขัน้ตอนแรกของกระบวนการบริหาร โดยรวบรวมข้อมูลด้านอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมจากระบบข้อมลูของโรงเรียนและหาข้อสภาพปัญหาเพิ่มเติมเพ่ือให้ได้เป็นปัจจบุนัและ
แน่นอน ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญยิ่งในการวางแผนบริหารโรงเรียน สภาพปัจจุบัน หมายถึง ก าลัง
เป็นอยูห่รือก าลงัด าเนินการอยูใ่นขณะนัน้ ปัญหา หมายถึง ผลท่ีปรากฏซึง่ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงั
หรือต้องการให้เป็นส่วนความต้องการ หมายถึง ระดบัความคาดหวังหรือจุดสุดท้ายของงานท่ี
แสดงระดบัของผลสมัฤทธ์ิท่ีพึงประสงค์ ข้อมลูท่ีแสดงถึงสภาพปัจจบุนั ปัญหาและความต้องการ
ของโรงเรียนสามารถพิจารณาได้จากเร่ืองตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้ 

1.1 ระดับคุณภาพการศึกษาทัง้โดยส่วนรวมของโรงเรียนและเฉพาะ
ระดบัชัน้ 

1.2 สภาพปัจจยัและกระบวนการในการจดัการ ตลอดจนปัญหาในด้าน
ตา่ง ๆ ของโรงเรียน เช่น ด้านบคุลากร นกัเรียน อาคารสถานท่ี การเงินและงบประมาณและปัญหา
ในสว่นตา่ง ๆ  

1.3 ปัญหาเก่ียวกบัการใช้หลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน  
1.4 อตัราการซ า้ชัน้  
1.5 อตัราการมาเรียนของนกัเรียน  
1.6 ปัญหาเก่ียวกบัคณุลกัษณะของนกัเรียนท่ีพงึประสงค์  
1.7 ระดบัคณุภาพของครูประจ าการ  
1.8 สิ่งสนบัสนนุบริการทางการศกึษา 

2. การวางแผน  
การวางแผน หมายถึง การคิดหรือก าหนดทางเลือกในการด าเนินการหรือ

แก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าเพ่ือสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดอย่างประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุด 
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การวางแผนเป็นขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารโรงเรียน ซึ่งต่อจากขัน้ตอนการศึกษาสภาพ
ปัจจบุนั ปัญหา และความต้องการ แผนของโรงเรียนเป็นแผนระยะสัน้ 1 ปีการศกึษา และจะจดัท า
ให้รูปแผนปฏิบตัิการอย่างไรก็ตามการด าเนินการจดัแผนปฏิบตัิการประจ าปี เป็นภาระหน้าท่ีของ
ผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือให้ได้แผนท่ีดีมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรด าเนินการไปตามกระบวนการ
วางแผน ซึง่ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

2.1 การเตรียมการในขัน้ตอนนีจ้ะมีการเตรียมการในเร่ือง 2 เร่ือง คือ การ
เตรียมการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมข้อมลู และการเตรียมการด้านบคุลากรการวางแผน  

2.2 การวางแผน ขัน้นีด้ าเนินการให้มีการประชมุคณะท างานเพ่ือก าหนด
วตัถปุระสงค์เป้าหมายรายละเอียดของแผนงานหรือโครงการ  

2.3 การเสนอแผนงานเพ่ือขอความเห็นชอบ ในขัน้นีผู้้บริหารโรงเรียนต้อง
ท าแผนซึง่จดัท าเรียบร้อยแล้วเสนอตอ่คณะกรรมการศนูย์เครือขา่ยให้ความเห็นชอบ 

3. การด าเนินการตามแผน  
ผู้บริหารโรงเรียนต้องก ากบัตดิตาม และควบคมุดแูลให้การด าเนินงานด าเนิน

ไปตามแผนท่ีวางไว้ การด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน จะด าเนินไป
โดยราบร่ืนและมีประสิทธิภาพพอสมควร หากผู้บริหารยดึแนวทางในการปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี ้  

3.1 การท าตารางก าหนดเวลาการประเมินผลไว้อย่างชัดเจนในแต่ล ะ
โครงการ  

3.2 ท าตารางก าหนดการใช้อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมและบนัทึกผล  
3.3 มีการตรวจตราดแูลอยา่งสม ่าเสมอ 
3.4 ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล เช่น การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ

แล้วรายงานผลซึง่จะเป็นสว่นหนึง่ของให้การศกึษาเลา่เรียนอีกด้วย  
สรุปได้ว่า การวางแผนจึงเป็นกิจกรรมท่ีมนุษย์คิดขึน้เพ่ือก าหนดอนาคตของ

หน่วยงานในด้านปัจจยักระบวนการตา่ง ๆ โดยมีหลกัเกณฑ์การวางแผนจึงมีลกัษณะท่ีเป็นพลวตั 
(Dynamic) ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ จึงได้มีการก าหนดแผนงานเพราะแผนงานท่ีก าหนดขึน้
แล้วนี ้ลกัษณะสถิต (Static) เป็นความมุง่หมายและคาดคะเนในอนาคตท่ีเห็นภาพชดัเจนยิ่งขึน้ 

4. ประเมินผล  
การประเมินผลการด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม เป็น

ขัน้ตอนสดุท้ายท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบว่า การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานได้
ด้วยดีเพียงใด เพ่ือเป็นแนวทางการ ปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการด าเนินงาน และเป็นข้อมลูส าหรับ
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การพิจารณาวางแผนด าเนินงานในปีถดัไป การประเมินผลการด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมต้องท าเป็นระยะ ๆ และสม ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน โดยใช้เทคนิค
และวิธีการส าคญั ๆ เชน่  

4.1 ปลูกฝังให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของซึง่ต้องรับผิดชอบตอ่การด าเนินงานของโรงเรียน  

4.2 ให้นกัเรียนมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่การด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ในสว่นท่ีสามารถกระท าได้ ซึ่งจะชว่ยปลกูฝังนิสยัการท างาน และเกิด
การภาคภมูิใจในโรงเรียนของตนเองด้วย  

4.3 ปลูกฝังให้ชุมชนตระหนักว่าโรงเรียนเป็นสมบตัิของชุมชน และให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ หรือจะกล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือ ในขัน้นีผู้้บริหารต้องให้บคุลากรหลาย ๆ ฝ่ายมีส่วน ร่วมใน
การด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมตามขอบข่ายงานอาคารสถานท่ีทัง้ 5 ประการท่ี
กลา่วมาแล้วข้างต้น 

5. ทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้ในการวิจัย 
5.1 ความหมายและวิวัฒนาการของทฤษฎี 

ทฤษฎี หมายถึง แนวความคดิหรือความเช่ือท่ีเกิดขึน้อยา่งมีหลกัเกณฑ์มีการทดสอบ
และการสังเกต จนเป็นท่ีแน่ใจ ทฤษฎีเป็น เซท (Set) ของมโนทัศน์ท่ีเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน  
เป็นข้อสรุปอย่างกว้างท่ีพรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรทางการศกึษาอย่างเป็น
ระบบ ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสจูน์บอ่ยๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคดิท่ีมีเหตผุล
และสามารถน าไปประยุกต์และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเก่ียวกับปรากฏ
ทัว่ไปและชีแ้นะการวิจยั (ภาวิดา ธาราศรีสทุธิ, 2542) 

ทฤษฎี คือ มวลแนวความคดิตา่งๆ ท่ีน ามาสร้างเป็นหลกัการอยา่งมีเหตผุลได้มาจาก
การศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจยับนพืน้ฐานข้อมลูท่ีเป็นจริง  ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ  
การบริหารและการจดัการมกัจะเป็นค าท่ีใช้เรียกแทนกนัได้ แตใ่นความเป็นจริง การบริหารจะเน้น
ในเร่ืองของการจดัการท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบตัิ โดยมกัจะใช้กับการ
บริหารในหน่วยงานของรัฐ  ส่วนการจดัการจะใช้ในงานท่ีเก่ียวกับภาคเอกชน (ภาวิดา ธาราศรี
สทุธิ, 2542) 
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โดยวิวฒันาการของทฤษฎีการบริหาร สามารถแบง่ออกเป็น  4  กลุม่  ดงันี ้
1. กลุ่มคลาสสิก (Classical Organizational Thought) ผู้ ท่ีคิดค้นทฤษฎีนี ้คือ  

เทเลอร์ (Taylor, 2002) ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาของทฤษฎีบริหารกลุ่มคลาสสิก  โดยมี
ความเช่ือว่า เขาสามารถวางหลักเกณฑ์ให้ผู้ ปฏิบัติงานมีความ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพได้ต่อมา ลินดลั เออร์วิค (Lyndall Urwick) และ ลูเธอร์ กูลิค (Luther 
Gulick)  ได้ท าการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้ บริหารจะประกอบด้วยหลักท่ีนิยมเรียกกันว่า 
POSDCoRB 

2.  กลุ่มมนุษยสัมพันธ์  (Human Relation Approach)  ทฤษฎีนี เ้ กิดขึ น้ เ พ่ือ
ปรับปรุงจุดอ่อนของกลุ่มทฤษฎีคลาสสิก โดยได้มีการทดลองท่ี Hawthorne Plant ซึ่งก าหนด
สมมติฐานว่า “มีความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพและปริมาณของแสงสว่างกับประสิทธิภาพของ
งาน”  จากผลการทดลอง 3 ครัง้ พบว่า  ผลผลิตของคนงานไม่มีความสมัพนัธ์กับสภาพของแสง
สว่างและมีตวัแปรหลายตวัท่ีไม่สามารถควบคมุได้ระหว่างการทดลอง  ต่อมาได้มีการศึกษาวิจยั
เพ่ือตรวจสอบผลการทดลองท่ี Hawthorne Plant  โดยตัง้สมมติฐานว่า  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ของการท างานมีความ สมัพนัธ์กบัผลผลิตท่ีได้รับ  ผลการทดลองพบว่า  พฤตกิรรมการท างานของ
พนกังาน ไม่ได้เกิดจากมาตรฐานงานท่ีองค์การก าหนด  พนกังานรวมตวักนัเป็นโครงสร้างสงัคม
กลุ่มย่อย  อันประกอบด้วย  ปทัสถาน (Norms)  ค่านิยม (Value) และ จิตใจ (Sentiments)  ซึ่ง
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการท างานของพนกังาน 

3. กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Approach) ทฤษฎีนี ้
เกิดขึน้โดยการผสมผสานระหว่างสอง  ทฤษฎีแรก  ผนวกกับหลักการทางด้านจิตวิทยา สังคม
วิทยา  การเมืองและเศรษฐศาสตร์  เป็นกลุ่มทฤษฎีท่ีให้ความส าคญักบัพฤติกรรมทางสงัคมหรือ
พฤติกรรมของกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างการบริหารงานรูปแบบ ซึ่งอาจต้องใช้ศาสตร์การ
บริหารท่ีเ ก่ียวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา หรือ อ่ืน ๆ ศาสตร์เหล่านี  ้
จัดได้ว่า เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกลุ่มย่อย ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานและ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานในองค์การ 

4. กลุ่มทฤษฎีระบบ (A System View) ทฤษฎีการบริหารในปัจจุบนัได้พยายาม
ให้ความส าคัญกับระบบ กล่าวคือ มีปัจจัยป้อน ( Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Output) ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนั กลุม่ทฤษฎีระบบแยกเป็น 2 กลุม่ คือ 
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4.1 ระบบปิด (ระบบเหตผุล) มีความเช่ือว่าองค์การเป็นเคร่ืองมือท่ีออกแบบ
มา เพ่ือให้การท างานบรรลวุตัถปุระสงค์ แนวคิดนีมี้การตดัสินใจแก้ปัญหาตามเหตผุลบนฐานของ
กฎเกณฑ์ระเบียบท่ีตัง้ไว้ เน้นความสนใจเฉพาะภายในระบบขององค์กร 

4.2 ระบบเปิด เช่ือว่าองค์การมีศกัยภาพท่ีจะได้รับข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือน า
ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงส่วนต่างๆ ของระบบคือ ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิตโดย
องค์การท่ีอยู่รอดคือ องค์การท่ีปรับตวัได้สมดลุกับสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์การเปิด เน้นความ
สนใจระบบทัง้ในและนอกองค์การ 

5.2 ทฤษฎี: กระบวนการบริหาร POSDCoRB 
จินตนา พรสมัฤทธ์ิโชค (2555)  กล่าวว่ากระบวนการบริหาร ซึ่งกูลิค และ เออร์วิกค์ 

ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านการบริหารต่างๆ ไ ว้ในหนังสือช่ือ “Paper on the Science of 
Administration” โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร หรือ “POSDCoRB”  (อ่านว่า พอสด์ขอร์บ) 
กระบวนการบริหารจัดการ ภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญของนักบริหาร  7 ประการ ดงัภาพกระบวนการ
บริหารจดัการ มีดงันี ้

1. Planning: การวางแผน เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการ
ก่อนลงมือปฏิบตั ิเพ่ือให้การด าเนินการสามารถบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. Organizing: การจัดองค์การ เป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การ โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบง่งาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดย
อาศยัปริมาณงาน คณุภาพงาน หรือจดัตามลกัษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 

3. Staffing การจดับุคลากรปฏิบตัิงาน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
มนษุย์ในองค์การนัน่เอง ทัง้นีเ้พ่ือให้บคุลากรมาปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบั
การจดั แบง่หนว่ยงานท่ีก าหนดไว้ 

4. Directing: การอ านวยการ เป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น 
ภาวะผู้ น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการ
ตดัสินใจใจ (Decision making) เป็นต้น 

5.  Coordinating:  การประสานงาน เป็นการประสานให้ส่วนต่างๆ ของ
กระบวนการท างานมีความต่อเน่ืองกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ราบร่ืน 
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6.  Reporting:  การรายงาน เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้
ผู้บังคบับัญชาตามชัน้ได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานโดยท่ีมีความสัมพันธ์กับการติดต่อส่ือสาร 
(Communication) ในองค์การอยูด้่วย 

7. Budgeting: การงบประมาณ เป็นภารกิจท่ีเก่ียวกับการวางแผนการท าบญัชี
การควบคมุเก่ียวกบัการเงินและการคลงั 

 
 

ภาพประกอบ 8 องค์ประกอบของกระบวนการบริหารจดัการแบบ POSDCoRB 

ข้อดีและเสียของ POSDCoRB 
ข้อดี 

1. องค์กรมีโอการประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย มีสายบงัคบับญัชา
เดียว 

2. สมาชิกองค์กรมีความเข้าใจวัตถุประสงค์องค์กร และ แบ่งสายงาน
ชดัเจน ไมส่บัสน 

3. ในหน่วยงานเดียวกนั มีความเข้มแข็ง เพราะเลือกสายอาชีพเดียวกัน
มาร่วมกนัท างาน 

4. ใช้ทรัพยากรได้อยา่งคุ้มคา่ ถกูท่ีถกูงาน 
5. การประสานงานระหวา่งหนว่ยงานมีความสะดวก 
6. จดัเตรียมงบประมาณสนบัสนนุแตล่ะสว่นได้อยา่งเหมาะสม 
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ข้อเสีย 
1.  เ ม่ือมีสายงานบังคับบัญชาท่ีชัดเจน บางหน่วยงานอาจเ ล่ียง

ปฏิบตังิานจนกวา่ผู้บริการจะสัง่การลงมาโดยตรง 
2. อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือบางชนิดท่ีอยู่นอกเหนือหน่วยงานตนเอง อาจ

ต้องรอจนกวา่หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบมาเป็นเม่ือการด าเนินงานให้ 
3. ทุกคนล้วนอยากอยู่ในหน่วยงานบริหารหลัก ท างานใกล้ชิดผู้บริหาร 

อาจเกิดความขดัแย้ง 
การน าไปใช้ประโยชน์  ยดึตามหลกัสกาลาร์ หรือสายการบงัคบับญัชา ดงันี ้

1. หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา 
2. หลกัชว่งการบงัคบับญัชา 
3. หลกัการเน้นท่ีจดุส าคญั 
4. หลกัการจดัแบง่แผนกงาน 
5. หลกัการเก่ียวกบัหนว่ยงานหลกัและหนว่ยอ านวยการ 
6. หลกัการเก่ียวกบัศนูย์ก าไร 

นอกจากนี  ้POSDCoRB ยังถูกน ามาใช้ในการบริหารการศึกษาอย่างกว้างขวาง 
ประกอบด้วย ประกอบด้วยวิธีการจดัการ  7 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. Planning: การวางแผน  เป็นเทคนิคกระบวนการบริหารท่ีส าคญัจ าเป็นต้องท า
เป็นขัน้ตอน ด้วยความประณีต ระมดัระวงั มีความหมายส าคญั ดงันี ้

1. การวางแผนเป็นการใช้สามญัส านกึอยา่งมีเหตผุล 
2. การวางแผนเป็นการมองปัญหาท่ีมีอยู่และพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหา

นัน้ 
3. การวางแผนเป็นการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบตัิงานใดๆ ภายใน

เวลาท่ีก าหนด 
4. การวางแผนเป็นการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
5. การวางแผนเป็นความพยายามต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมาย 
6. การวางแผนเป็นการใช้ความรู้ความสามารถวินิจฉัยเหตกุารณ์ต่างๆ ใน

อนาคต 
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กิจกรรมการวางแผน  6  กิจกรรม คือ 
1. การก าหนดวตัถปุระสงค์ 
2. การก าหนดทางเลือก 
3. การก าหนดวิธีการบริหารทรัพยากร 
4. การก าหนดวิธีการด าเนินงาน 
5. การก าหนดวิธีการควบคมุ 
6. การก าหนดวิธีการประเมินผล 

ขัน้ตอนในการวางแผน 
1.  ขัน้ เต รียมการ  เ ป็นการเตรียมข้อมูล   บุคลากร   ท รัพยากร  

วตัถปุระสงค์ เป้าหมายในการด าเนินการ รวมทัง้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
2. ขัน้วิเคราะห์สรุป วิเคราะห์ข้อมลู ข้อเท็จจริงตา่งๆ 
3. ขัน้ด าเนินการวางแผน ก าหนดว่าจะท าอะไร อย่างไร ใครท าบ้าง  

ท่ีไหน และเม่ือไหร่ (What, How, Who, Where and When)  
4. ขัน้ประเมินผล เป็นการสรุปผลการวางแผน เช่น บอกเวลาท่ีได้รับ 

ทัง้ทางตรง และทางอ้อม ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ สดุท้ายน าเสนอผู้ มีอ านาจอนมุตั ิ
2. Organizing: การจดัองค์กร 

การจดัองค์กรเป็นภารกิจของหน่วยงาน องค์กรท่ีจะร่วมกนัจดัรูปงาน เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนมีเป้าหมายท่ีแน่นอน  มีการจัดการท่ีเป็นรูปแบบ ทุกคนใน
หนว่ยงานมีความรู้ ความเข้าใจกลไก การด าเนินงานภายใต้ระบบขององค์กรอย่างชดัเจน เอกภาพ
ในการบงัคบับญัชา (Unity of command) การจดัองค์กรจ าเป็นต้องก าหนดเส้นทางเดินของงาน 
ตัง้แต่จุดเร่ิมต้นจนถึงจุดสุดท้ายของการท างาน  อ านาจในการตัดสินใจขัน้สุดท้าย  ความมี
ประสิทธิภาพขององค์กรนัน้ เอกภาพในการบงัคบับญัชามีความส าคญั หน่วยงานต้องจดัให้เกิด
ความคล่องตวัในการท างาน ส่วนตอ่การปฏิบตัิและรายงานการวิเคราะห์ประเมินผล  สิ่งส าคญัใน
การสร้างความเป็นเอกภาพในการบงัคบับญัชา อยู่ท่ีความชดัเจนในการวินิจฉัยสัง่การ  การรับรู้ใน
ความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ บริหารและผู้ ปฏิบัติ การรับรู้เป้าหมาย วัตถุประสงค์สูงสุดของ
งาน โดยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไงท่ีผา่นการวิเคราะห์ วางแผนมาเป็นอยา่งดีแล้ว 

องค์ประกอบในการจดัองค์กร 
1. ภารกิจและวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
2. ขอบขา่ย ความรับผิดขอบของงานในองค์กร 
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3. สายการบงัคบับญัชา การเล่ือนไหลของสายงาน 
4. จ านวนบคุลากร หรือผู้ รับผิดชอบในแตล่ะงาน  แตล่ะหน้าท่ี 
5. การประเมินผลและการควบคมุงาน 

ลกัษณะองค์กรท่ีมีความส าคญัในปัจจบุนั 2 สว่น คือ 
1. การจัดองค์กรในภาคราชการ  (Bureaucratic Section)  ภาคราชการ 

ให้ความส าคญักับโครงสร้างการบริหาร การจดัล าดบัชัน้ของสายการบงัคบับญัชา  ล าดบัขัน้การ
ตดัสินใจเป็นรูปเจดีย์ คือ ผู้ บริหารสูงสุดอยู่ยอดแหลมของเจดีย์ แล้วมีผู้ มีอ านาจตามภารกิจ 
รองลงมาตามล าดบัจนถึงหนว่ยปฏิบตั ิการด าเนินงาน เน้นท่ีความส าเร็จของงานเป็นประเดน็หลกั 

2. การบริหารงานธุรกิจเอกชน  (Privatic Section) ภาคธุรกิจเอกชนจะไม่
ซับซ้อนเหมือนภาคราชการ องค์การจะมีปลายแหลมท่ียอด แต่ฐานจะแยกเร็วกว่าของภาค
ราชการ  เอกชนจะเน้นท่ีภาคบริการ ความพอใจของลูกค้า มากกว่าความส าเร็จของงาน  ดงันัน้ 
การจดัองค์การจึงมีลักษณะเหมือนหมวดนักรบไทยโบราณ  ผู้ จัดการ หรือเจ้าของกิจการอยู่บน
ยอด และมีผู้ปฏิบตัิหรือรองผู้จัดการอยู่ในขัน้รองลงมาไม่มากนัก ส่วนผู้ปฏิบตัินีจ้ะมีตัง้แต่รอง
ผู้จดัการลงไป 

3. Staffing: การบริหารงานบคุคล 
การบ ริหาร งานบุคคล  (Staffing ห รือ  Personal Administration ห รือ 

Personal  Management) หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบับคุคลในการท างานในหน่วยงานหรือ 
องค์การเพ่ือให้บคุคลมาปฏิบตังิานตามท่ีต้องการ  และให้บคุคลได้ปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซึง่มีกระบวนการส าคญั ดงันี ้

1. การก าหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเ ก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล  เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารนโยบายจะเร่ิมตัง้แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายในแผนพฒันาระดบักระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ส่วนภาค
ธุรกิจเอกชน เน้นท่ีนโยบายและระเบียบท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินงาน 

2. การวางแผนก าลังคน   (Man Power Planning) เป็นกระบวนการ
วางแผนว่าหน่วยงานมีก าลังคนก่ีคน แต่ละคนปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไร ความรู้ความสามารถด้าน
ใดบ้าง เพ่ือความเหมาะสมกับงาน ซึ่งเร่ิมตัง้แต่แผนความต้องการ แผนการให้ได้มาของก าลงัคน
และแผนการใช้ก าลงัคน 

3. การจดับคุคลและการสรรหาบคุคลให้ด ารงต าแหน่ง (Placement and 
Recruitment) 
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- การสรรหาบุคคล (Recruitment) เป็นกระบวนการท่ีจะประชา 
สมัพนัธ์หน่วยงานเพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมส าหรับองค์กร ให้มาสมคัร
เพ่ือคดัเลือกคนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมท่ีสดุเข้าร่วมปฏิบตังิานในองค์กร 

- การจัดบุคคล  (Placement) หมายถึง การจัดบุคคลท่ีผ่านการ
คดัเลือก ให้ด ารงต าแหน่งท่ีหน่วยงานวางแผนไว้แล้ว เพ่ือให้บุคคลปฏิบตัิหน้าท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรสงูสดุ 

4.  ก า รพัฒนาบุ ค ล าก ร (Human Resource Development)  เ ป็ น
กระบวนการเก่ียวกบัการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีจะปฏิบตัิงานในองค์กร  การ
พฒันาบุคลากรสามารถพฒันาด้วยตัวเอง หรือ ให้หน่วยงานอ่ืนช่วยพฒันาก็ได้ ทัง้นี ้ยึดความรู้
ความสามารถท่ีบคุลากรได้รับ เป็นประโยชน์ตอ่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพสงูแก่องค์กร 

5. การให้เงินเดือนและค่าตอบแทน  (Salary or Compensation)  เป็น
ภารกิจส าคัญท่ีผู้ บริหาร เจ้าของกิจการ  ต้องจ่ายให้ข้าราชการ หรือลูกจ้าง เพ่ือเป็นค่ายังชีพ 
ทดแทนการท างาน ถือเป็นรางวลัส าหรับการท างาน การให้คา่ตอบแทน เงินเดือน โดยยึดถือระบบ
คณุธรรม ดงัตอ่ไปนี ้

- หลักความสามารถ (Competence) ยึดผลงานตามความสามารถ
เหมาะกบัเงินคา่ตอบแทน 

- หลกัความเสมอภาค (Equality)  ให้โอกาสคนเสมอกันไม่เลือกชัน้
วรรณะ 

- หลกัความมัน่คง (Security) ถือว่าการเข้าท างานในองค์เป็นอาชีพ
อาชีพหนึง่การก าหนดคา่ตอบแทนเงินเดือน ให้เหมาะสมกบัการด ารงชีวิต  การเข้าออกจากงาน มี
กฎหมาย กฎเกณฑ์รอบรับท่ีชดัเจน เป็นธรรม 

- ความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) คือ การท างาน
ไมเ่ก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือการเปล่ียนรัฐบาล 

- หลักส าคญัในการให้เงินเดือน (Payment) คือ งานมาก งานยาก 
รับผิดชอบสงูให้เงินเดือนสงู  งานน้อย งานไมย่าก รับผิดชอบน้อย เงินเดือนน้อย 

6.  งานทะเบียนประวัติห รือข้อมูลบุคลากร  เ ป็นงานธุ รการของ
บคุคล ข้อมลูการเข้ามาท างานของบคุลากร  ตัง้แตข้่อมลูส่วนตวั การศกึษา การท างาน การเล่ือน
ต าแหน่ง การพฒันาศกึษาอบรม เงินเดือน งานข้อมลูทะเบียนประวตัมีิความส าคญัมาก คนท่ีออก
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จากงานเพ่ือไปท างานหน้าท่ีต าแหน่งใหมห่ากได้รับค ารับรองหรือหลกัฐานการผ่านงานเดมิมาด้วย
มดัได้รับการพิจารณาวา่เป็นผู้ มีประสบการ มีความช านาญตา่งๆ ตามท่ีหนว่ยงานต้องการ 

7. งานประเมินผลการปฏิบตังิานหรือการพิจารณาความดีความชอบ การ
ประเมินความดีความชอบของบคุคลเป็นวิธีการส าคญัท่ีท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติ
ของคนเม่ือท างานไปย่อมเกิดความเฉ่ือย เม่ือได้รับการประเมินผลเป็นระยะ และได้ขวญัก าลงัใจ
ยอ่มท าให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

8. งานวินัย และการด าเนินงานทางวินัย  เป็นกิจกรรมส าคัญในการ
ควบคมุพฤติกรรมของบคุคลไม่ให้ท าความผิด แบบแผน ธรรมเนียมปฏิบตัิขององค์กร เป็นภารกิจ
ส าคญัของผู้บริหารในการสอดส่องดแูละความประพฤติ การรักษาวินยัของบคุลากรในองค์กร ให้
ด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมายขององค์กรท่ีวางไว้ ถ้ามีบคุคลละเมิดต้องด าเนินการตาม
แบบแผนตามสมควร 

9. สวสัดกิาร ประโยชน์เกือ้กลู และสิทธิประโยชน์ 
10. การให้ออกจากราชการ และการรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

พนกังานองค์กรเอกชน มีข้อตกลง ข้อก าหนด อายใุนการท างาน เป็นข้อก าหนดข้อตกลงก่อนการ
ท างาน หรือการจ้างงาน การออกจากงาน เป็นบทสดุท้ายของการบริหารงานบคุคล การออกจาก
งานมี 2 กรณีท่ีส าคญั 

- ออกตามประสงค์พนกังาน เชน่ ลาออก 
- ออกเพราะความต้องการของหน่วยงาน เช่น เกษียณอายุ ยุบเลิก

ต าแหนง่ ท าผิด องค์กรต้องให้ออกตามข้อตกลง 
4. Directing: การอ านวยการ 

การอ านวยการหมายถึง  การส่งเสริม  ช่วยเหลือ  ปรึกษา แนะน า  สั่ง
การ ประสานกิจกรรม การติดต่อ การมอบหมายภารกิจต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กร
บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย หรือ แผนท่ีวางไว้ กิจกรรมอ านวยการท่ีส าคญั จ าแนกได้ดงันี ้

1. การประสานงาน: Coordinating 
2. การตดัสินใจและสัง่การ: Decision Making 
3. การสัง่งาน: Oder 
4. การตดิตามดแูลก ากบัและให้ค าปรึกษา: Supervising & Guiding 
5. การสร้างขวญัก าลงัใจและแรงจงูใจ: Moral and Motivating 
6. การใช้ภาวะผู้น า: Leadership 
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7. การสร้างมนษุย์สมัพนัธ์: Human Relation 
8.  การจัดระบบ ส่ือสารและการส ร้าง เค รือข่ าย :  Network and  

Communicating 
9. การมอบหมายงานและการมอบอ านาจหน้าท่ี: Take Oder and  

Delegating 
10. การสง่เสริมกิจกรรม: Supporting 

5. Coordinating: การประสานงาน 
การประสานงานหมายถึง  การจดัระเบียบวิธีการท างานเพ่ือ ให้ผู้ปฏิบตัิรู้ถึง

วตัถุประสงค์ และรายละเอียดของงานจนสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีในลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
งานมีการร้อยรัดตอ่เน่ืองกนัจนเสร็จสิน้ภารกิจของหน่วยงานท่ีได้ร่วมกนัวางไว้  มีลกัษณะส าคญั
ดงันี ้

1. การประสานงานเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหาร หมายถึง เป็น
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่การวางแผน เรียกประสานแผน  เพ่ือให้คนวางรูปแบบการท างานตาม
ความรู้ความสามารถ เรียกว่า ประสานคนและประสานความเข้าใจทางความคิดเรียกประสานงาน
ความคดิ เรียกการประสานทัง้หมดวา่ การประสานงาน 

2. การประสานงานเป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร หรือผู้จดัการ 
3. การประสานงานเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการแสวงหาความร่วมมือ 
4. การประสานงานเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการตดิตอ่ส่ือสาร 
5. การประสานงานจะเป็นกิจกรรมท่ีอยูใ่นทกุขัน้ตอนของการท างาน 
6. การประสานงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการส่ือสมัพนัธ์ 

วตัถปุระสงค์ของการประสานงาน 
1. ลดความขดัแย้งระหวา่งผู้ปฏิบตักิบัองค์กร 
2. ชว่ยให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตังิาน 
3. เกิดประสิทธิภาพ ประหยดัแรงงาน เวลา และวสัดอุปุกรณ์ 

วิธีการประสานงานท่ีส าคญั 
1. การจดัท าแผนผงั ก าหนดหน้าท่ีการงานของหน่วยงาน แผนภูมิ ป้าย

ทะเบียน  
2. จดัท าค าสัง่ ก าหนดหน้าท่ีชดัเจน 
3. ตัง้คณะกรรมการ ตามแผนงาน 
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4. ท าแผนปฏิบตังิาน และแผนควบคมุการปฏิบตังิาน 
5. การก าหนดสง่งาน 
6. การระบกุารจดัสรรงบประมาณ การจดักิจกรรม  การควบคมุกิจกรรม 
7. การจดัประชมุ สมัมนา การกระจายขา่ว 

หลกัการคดัเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมในการท าหน้าท่ีประสานงาน 
1. เป็นผู้ ท่ีเข้าใจภารกิจองค์กรเป็นอยา่งดี 
2. เป็นผู้ มีวฒุิภาวะ  นา่เช่ือถือ  เป็นผู้ใหญ่ 
3. เป็นผู้ มีความรับผิดชอบสงู 
4. เป็นผู้ มีความสามารถในการสร้างมนษุย์สมัพนัธ์ 
5. เป็นผู้ มีศลิปะในการพดูโน้มน้าวใจคน 

6. Reporting: การรายงานผลงาน 
การรายงานผลงาน  หมายถึง  การท่ีผู้ มีหน้าท่ี เสนอผลของงาน หรือ

กิจกรรม ให้บริหาร หรือผู้ ร่วมงานได้ทราบ ซึง่มีลกัษณะส าคญั 2 ลกัษณะ 
1.  ร ายงานขณะปฏิบัติ งาน  เ ป็นการรายงานตามขั น้ตอนการ

ปฏิบตัิงาน ซึ่งก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิงาน  การรายงานอาจรายงานด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์
อกัษร ปัจจุบนัมีการรายงานสู่สาธารณชน เช่น ทางส่ือมวลชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความพอใจ
แก่ประชาชน 

2. การรายงานเม่ือสิน้สุดแผนงาน  เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน
ทัง้หมด สรุปเป็นรายงานผลการด าเนินงาน 

สิ่งท่ีจ าเป็นควรเน้นพิเศษในการรายงาน 
1. รายงานเป็นกระบวนการ INPUT PROCESS OUTPUT 
2. รายงานการใช้ทรัพยากร มีการใช้ทรัพยากรอะไรไปบ้าง มีปัญหา

อปุสรรคอยา่งไร 
3. รายงานเก่ียวกบัผลท่ีเกิดขึน้ 
4. รายงานเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดขึน้ Feedback เป็นการรายงานใน

ภาพรวม 
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7. Budgeting: การงบประมาณ 
การงบประมาณมองท่ีการจัดหา จัดท าและบริหารงบประมาณ ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร งบประมาณ (Budget) หรือต้นทนุ (Cost) คือ เงินหรือทรัพย์สินของท่ีใช้
ในการด าเนินงานขององค์กร หมายถึง ทนุในการด าเนินงาน แบง่ลกัษณะงบประมาณได้ 2 ภาค
สว่น คือ 

1. งบประมาณภาคราชการ (Bureaucratic Budgeting) จัดสรร จัดท า
โดยกระทรวงทบวงกรมตา่งๆ ไปตามความจ าเป็น โดยจดัสรรตามแผนงานโครงการ 

2. งบประมาณของภาคเอกชน (Private budgeting) เป็นทุนท่ีบริษัท 
ห้างร้าน ได้มาจากการระดมทุน เช่น หุ้น เงินกู้ จากแหล่งธุรกิจ หรืออาจมาจากทุนส่วนตัวการ
บริหาร จัดสรรมาจากคณะกรรมการ (Board) ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบาย
หรือกลยทุธ์ไว้ความส าคญัของงบประมาณ 

งบประมาณ ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการบริหาร การด าเนินงานต้องอาศยัเงิน
งบประมาณส่วนราชการ ไม่สามารถผลิตได้เอง เช่น เงินเดือน การก่อสร้าง รถยนต์พาหนะตา่งๆ  
จ าเป็นต้องจดัหาด้วยเงินงบประมาณทัง้สิน้ 

 

5.3 หลักการ  POLC 
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546)  ได้ให้ความหมายกระบวนการการบริหารจัดการ 

(Management Process)  หมายถึ ง  กระบวนการ เ พ่ื อใ ห้บรรลุจุดมุ่ งหมายขององ ค์กร  
ซึ่งกระบวนการการบริหารจัดการนีส้ามารถแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวเน่ืองกันได้อย่างมี
ปฏิสมัพนัธ์ สอดคล้องและตอ่เน่ืองดงัแสดงให้เห็นดงัภาพทัง้นีห้น้าท่ีของการบริหารประกอบด้วย
กิจกรรมพืน้ฐาน 4 ประการหรืออาจแบง่ในลกัษณะท่ีเป็นขัน้ตอนดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 กระบวนการบริหารจดัการ (Management Process) ตามหลกั POLC 
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จากภาพประกอบ 9 สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบและ
กระบวนการได้ดงันี ้

1) การวางแผน (Planning : P) เป็นสิ่งท่ีองค์กรต้องการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต  การวางแผนเป็นสะพานเช่ือมระหว่างเหตกุารณ์ปัจจุบนัและอนาคตซึ่งท าได้โดยการให้
บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ท่ีต้องการ การวางแผนจึงต้องอาศยัการก าหนดกลยุทธ์ท่ีประสิทธิภาพ 
แม้ว่าพืน้ฐานของการจดัการโดยทัว่ไปเป็นงานของผู้บริหาร การวางแผนเป็นสิ่งส าคญัส าหรับการ
ปฏิบตัติามกลยทุธ์ให้ประสบความส าเร็จและการประเมินกลยทุธ์ เพราะว่า การจดัการองค์กร การ
จูงใจ การจัดบุคคลเข้าท างาน และกิจกรรมควบคุม ขึน้กับการวางแผน กระบวนการวางแผน
จะต้องประกอบด้วยผู้บริหารและพนกังานภายในองค์กร 

การวางแผนจะช่วยให้องค์กรก าหนดข้อดีจากโอกาสภายนอกและท าให้
เกิดผลกระทบจากอุปสรรคภายนอกต ่าสุด โดยต้องมองเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเพ่ือ
คาดคะเนเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขัน้ในอนาคต การวางแผน ประกอบด้วย การพฒันาภารกิจ (Mission) 
การคาดคะเนเหตกุารณ์ปัจจบุนั เหตกุารณ์อนาคต และแนวโน้ม การก าหนดวตัถปุระสงค์ และการ
เลือกกลยทุธ์ท่ีใช้ 

การวางแผนจะชว่ยให้ธุรกิจปรับตวัสูก่ารเปล่ียนแปลงของตลาดและสามารถ
ก าหนดเป้าหมายได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์นัน้ต้องการให้องค์กรติดตามในลักษณะเชิงรุก 
(Proactive) มากกว่าท่ีจะเป็นเชิงรับ (Reactive) องค์กรท่ีประสบความส าเร็จจะต้องควบคุม
อนาคตขององค์กรมากกว่าท่ีจะรอรับผลจากอิทธิพลสภาพแวดล้อมภายนอกและเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ การตัดสินใจ (Decision Making) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน การปรับตัวเป็น
สิ่งจ าเป็นเพราะว่ามีการเปล่ียนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ และคู่แข่งขันทั่วโลก จุดเร่ิมต้นของ
ความส าเร็จท่ีดีของธุรกิจคือการวางแผนท่ีเหมาะสม เห็นผลได้จริง ยืดหยุน่ มีประสิทธิผล และทรง
ประสิทธิภาพ 

2) การจัดการองค์กร (Organizing : O) จุดมุ่งหมายของการจัดการองค์กร
คือ การใช้ความพยายามทุกกรณีโดยการก าหนดงานและความส าคัญของอ านาจหน้าท่ี  การ
จัดการองค์กร หมายถึง การพิจารณาถึงสิ่งท่ีต้องการท าและผู้ ท่ีจะท ารายงาน มีตัวอย่างใน
ประวัติศาสตร์ของธุรกิจท่ีมีการจัดองค์กรท่ีดี สามารถประสบความส าเร็จในการแข่งขันและ
สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ ธุรกิจท่ีมีการจัดองค์กรท่ีดีสามารถจูงใจผู้บริหารและพนักงานให้
มองเห็นความส าคญัของความส าเร็จขององค์กร  การก าหนดลักษณะเฉพาะของงาน (Work 
Specialization) โดยการแบง่งานประกอบด้วยงานท่ีก าหนดออกมาเป็นแผนก การจดัแผนก และ
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การมอบอ านาจหน้าท่ี (Delegating Authority) การแยกงานออกเป็นงานย่อยตามการพัฒนา
รายละเอียดของงาน (Job Description) และคุณสมบตัิของงาน (Job Specification) เคร่ืองมือ
เหล่านี มี้ความชัดเจนส าหรับผู้ บริหารและพนักงาน ซึ่ง ต้องการทราบลักษณะของงาน  
การก าหนดแผนกในโครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) ขนาดของการควบคมุ (Span 
of Control) และสายการบงัคบับญัชา (Chain of Command) การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ต้องการ
การเปล่ียนแปลงในโครงสร้าง เพราะต าแหน่งใหม่ๆ ท่ีสร้างขึน้หรือลดลงหรือรวมกัน โครงสร้าง
องค์กรจะต้องระบุถึงวิธีการใช้ทรัพยากรและวิธีการซึ่งวตัถุประสงค์มีการก าหนดขึน้ในธุรกิจ การ
สนบัสนุนทรัพยากรและก าหนดวตัถุประสงค์ตามสภาพทางภูมิศาสตร์จะแตกต่างจากโครงสร้าง
ด้านผลิตภัณฑ์หรือลูกค้า  รูปแบบทั่วไปของการจดัแผนกคือ ตามหน้าท่ี (Functional) ตามฝ่าย
(Divisional) ตามหนว่ยธุรกิจเชิงกลยทุธ์(Strategic business unit) และด้านแมททริกซ์ (Matrix) 

3) การน าหรือการสัง่การ (Leading/Directing : L) เป็นการใช้อิทธิพลเพ่ือจูง
ใจพนักงานให้ปฏิบัติงานและน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีระบุไว้ หรือเป็นกระบวนการ
จัดการให้สมาชิกในองค์กรท างานร่วมกันได้ด้วยวิธีการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งท่ี
ซบัซ้อนและเข้าใจถ่องแท้ได้ยาก การน าหรือการสัง่การจงึต้องใช้ความสามารถหลายเร่ืองควบคูก่นั
ไป อาทิ ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร การจูงใจ การติดต่อส่ือสารในองค์กร และการท างาน
เป็นทีม เป็นต้น หน้าท่ีในการน าหรือสัง่การนี ้มีความส าคญัไมน้่อยไปกวา่หน้าท่ีอ่ืน เพราะผู้บริหาร
ต้องแสดงบทบาทของผู้สัง่การอย่างมีคณุภาพ ถ้าไม่เช่นนัน้ แผนงานท่ีวางไว้ตลอดจนทรัพยากรท่ี
จดัเตรียมไว้อาจไม่เกิดประสิทธิผล ถ้าผู้บริหารด าเนินกิจกรรมด้านการสัง่การไม่ดีพอ ดงันัน้ การ
สัง่การจงึเป็นเร่ืองของความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีจะชกัจงูให้พนกังาน
ร่วมกนัปฏิบตังิานไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ให้องค์กรประสบความส าเร็จตามต้องการ 

4) การควบคุม (Controlling : C) การใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร ถือว่า
เป็นกระบวนการตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ของ
พนกังาน เพ่ือรักษาให้องค์กรด าเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวตัถุประสงค์หลกั
ขององค์กร ในเวลาท่ีก าหนดไว้ องค์กรหรือธุรกิจท่ีประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการ
ควบคมุ หรือมีการควบคมุท่ีไร้ประสิทธิภาพ และหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจในเร่ืองของการ
ควบคมุ ละเลยเพิกเฉย หรือในทางกลบักนัคือมีการควบคมุมากจนเกิดความผิดพลาดขององค์กร
เอง การควบคมุจึงเป็นหน้าท่ีหลกัทางการบริหารท่ีมีความส าคญั ตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบกระบวนการ
ทางการบริหาร  การควบคมุเป็นการตรวจตราและตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานโดยเปรียบเทียบกบั
เป้าหมายและด าเนินการปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่า จะบรรลุผลลัพธ์ตามต้องการ นอกจากนีก้าร
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ควบคมุยงัเป็นกระบวนการรวบรวมและแสดถึงข้อมลูย้อนกลบัเร่ืองของผลการด าเนินงานในฐานะ
ท่ีเป็นพืน้ฐานส าหรับการปฏิบตัิและการเปล่ียนแปลงในอนาคตอีกด้วย (John R. Schermerhorn, 
op. cit) อาจกล่าวถึงบทบาทส าคัญของการควบคุมได้ว่า อยู่ ท่ีค า 4 ค า ได้แก่ มาตรฐาน 
(Standard) การวัดผล (Measurement) การเปรียบเทียบ (Comparison) และการปฏิบตัิ (Take 
Action) โดยการควบคุมจะครอบคลุมดูแล 4 ส่วนใหญ่ๆ ของการบริหาร (Robbins, 1997) 
กลา่วคือ พฤตกิรรมบคุคลในองค์กร การเงิน การปฏิบตักิาร และ ข้อมลูขา่วสาร 

5.4 ทฤษฎีระบบ  (System Theory)   
ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎีท่ีมีคุณค่าในการตรวจสอบหาข้อบกพร่องของกระบวนการ

บริหารทัง้ปวง  รวมทัง้การบริหารการศกึษา การเอาแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในการบริหาร 
ก็ด้วยเหตผุลท่ีว่าในปัจจุบนัองค์กรมีการขยายตวัสลบัซบัซ้อนมากขึน้  จึงเป็นการยากท่ีพิจารณา
ถึงพฤติกรรมขององค์กรได้หมดทุกแง่ทุกมุม  นกัทฤษฎีบริหารสมยัใหม่จึงหนัมาสนใจการศึกษา
พฤติกรรมขององค์กร  เพราะคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบองค์กร  องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สังคมความหมายของระบบในเชิงบริหาร  หมายถึง  องค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน  และมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์กร องค์ประกอบ  พืน้ฐานของทฤษฎีระบบ ได้แก่ 

1) ปัจจยัการน าเข้า (Input) 
2) กระบวนการ (Process) 
3) ผลผลิต (Output) 
4) ผลลพัท์ (Outcome) 
4) ผลกระทบ (Impact) 

ทฤษฎีระบบเป็นวิธีการท่ีใช้หลกัตรรกศาสตร์  (วิทยาศาสตร์)  อย่างมีเหตผุล  และมี
ความสมัพนัธ์กนัไปตามขัน้ตอนช่วยให้กระบวนการทัง้หลายด าเนินไปอย่างตอ่เน่ือง และสามารถ
ช่วยให้การบริหารบรรลุวตัถุประสงค์ไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและไม่ล าเอียง 
(ภาวิดา ธาราศรีสทุธิ, 2542) 

ความเป็นมาของทฤษฎีระบบ 
การท่ีจะศึกษาถึงองค์กรโดยเน้นเฉพาะโครงสร้างตามแนวคิดของนักวิชาการ

กลุม่การบริหารวิทยาศาสตร์  หรือเน้นเฉพาะการปฏิสมัพนัธ์ของกลุม่บริหารเชิงมนษุย์สมัพนัธ์ยอ่ม
มีปัญหา  เพราะไม่ครอบคลมุพฤติกรรมขององค์กรทัง้ระบบ  ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎีท่ีมีขอบเขต
ครอบคลุมพฤติกรรมทุกส่วนขององค์กร  ท าให้สามารถอธิบายพฤติกรรมขององค์กรได้ทุกระดบั  
ทัง้ระดบับุคคล  ระดบักลุ่ม  และระดบัองค์กร  การน าเอาแนวคิดของวิธีการเชิงระบบ  (System 
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Approach) มาใช้ในการบริหารด้วยเหตผุลท่ีว่าในปัจจุบนัองค์กรมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วและ
สลบัซบัซ้อนมากขึน้จงึยากท่ีจะพิจารณาถึงพฤตกิรรมขององค์กรโดยให้ครอบคลมุได้หมดทกุแง่ทกุ
มุม  ท าให้นักวิชาการบริหารทฤษฎีองค์กรสมัยใหม่หนัมาศึกษาพฤติกรรมองค์กร  โดยมีความ
คิดเห็นว่าองค์กรเป็นระบบย่อยของระบบใหญ่จึงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอยู่
ตลอดเวลา (จนัทรานี สงวนนาม, 2551) ผู้คิดค้นทฤษฎีระบบ  คือ  ลูดวิก  วอน  เบอร์ทาแลฟฟี 
(Ludwig Von Bertalaffy)  ซึ่งเป็นนกัชีววิทยาเขาเป็นคนแรกท่ีเขียนหนงัสือท่ีช่ือ General System 
Theory โดยน าเอาแนวความคิดมาจากระบบชีววิทยา  ซึ่ งเป็นระบบเปิดท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมว่าระบบชีววิทยาท่ีสมบูรณ์จะช่วงให้ทัง้คน  สัตว์  และพืช  สามารถปรับตวัเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้ทัง้ในด้านการเรียนรู้ปฏิกิริยาตอบสนองและการแก้ปัญหา  เขามีความเช่ือว่าในเม่ือ
องค์กรเป็นระบบเปิด  จึงย่อมมีปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมและเปล่ียนแปลงได้อย่างเป็นระบบ  มี
ความเช่ือเก่ียวพนัตอ่กนัหลายด้าน  หลายระดบั  และส่วนตา่ง ๆ ขององค์กรก็เป็นส่วนส าคญัเทา่ๆ 
กบัตวัขององค์กรเอง  ดงันัน้ทฤษฎีระบบจะรวบรวมเอาระบบยอ่ยทกุชนิดทัง้ด้านชีวภาพ  กายภาพ  
พฤตกิรรม  ความคดิเก่ียวกบัการควบคมุโครงสร้าง  เป้าหมาย  และกระบวนการปฏิบตัไิว้ด้วยกนั 

ทฤษฎีระบบ  หมายถึง ระบบเป็นกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์
ระหว่างกนัและมีความเก่ียวข้องกนัในลกัษณะท่ีท าให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั เพ่ือกระท ากิจกรรม
ให้ได้ผลส าเร็จตามความต้องการขององค์กรปัจจุบนัค าว่า ระบบ เป็นค ากล่าวท่ีใช้กันแพร่หลาย
โดยทัว่ไป เวลากลา่วถึงระบบเราจะต้องค านงึถึงค า 3 ค า คือ 

1. การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) การคิดอย่างมีเหตุผลรอบคอบ
ถึงผลได้ผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ทัง้ในภาพรวมและทุกๆ ส่วนขององค์ประกอบย่อยของระบบว่าต่างมี
สว่นสมัพนัธ์และสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม 

2. วิธีการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ (System Approach) หมายถึง วิธีการ
ปฏิบตัิงานท่ีเป็นระบบโดยมีการน าเอาปัจจัยทางการบริหารมาใช้ในการปฏิบตัิงานเพ่ือให้เกิด
ผลลพัธ์ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ทัง้ปัจจยั  กระบวนการท างาน  และผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จะมีส่วน
สมัพนัธ์กนัและเป็นผลซึง่กนัและกนั 

3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีท่ีระบุว่าองค์กรประกอบด้วย
ส่วนประกอบท่ีเป็นอิสระ  และเป็นวิธีการบริหารงานท่ีจะเพิ่มความเข้าใจ  รู้จุดเด่น  จุดด้อย  
ในองค์กรเพ่ือการพฒันาและแก้ปัญหาได้มากยิ่งขึน้ 
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หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ 
1. ทฤษฎีระบบมีความเช่ือว่าระบบจะต้องเป็นระบบเปิดกล่าวคือ จะต้องมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม 
2. มีรูปแบบของการจดัล าดบั ในลกัษณะของระบบใหญ่ท่ีสมัพนัธ์กนั 
3. มีรูปแบบของปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของ

ปฏิสัมพันธ์ท่ีมีกับสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมจากปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามล าดับเป็น
องค์ประกอบ 

1) แตล่ะองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสมัพนัธ์กนัหรือมีผลกระทบ
ต่อกันและกัน  หมายความว่าถ้าองค์ประกอบของระบบตวัใดตวัหนึ่งเปล่ียนไปก็จะมีผลต่อการ
ปรับเปล่ียนขององค์ประกอบตวัอ่ืนด้วย 

2) ทฤษฎีระบบเช่ือในหลกัการของความมีเหตมีุผลของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็น
หลกัการทางวิทยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ได้ ทฤษฎีระบบไม่เช่ือว่าสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เกิด
จากสาเหตเุพียงสาเหตเุดียว  แตท่ฤษฎีระบบเช่ือวา่ปัญหาทางการบริหารท่ีเกิดขึน้มกัจะมีสาเหตท่ีุ
มากกวา่หนึง่สาเหต ุ

3) ทฤษฎีระบบจะมองทุก ๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบ
มากกวา่ท่ีจะมองเพียงสว่นใดสว่นหนึง่ของระบบ 

4) ทฤษฎีระบบค านึงถึงผลของการปฏิบัติท่ีเป็น Output หรือ Product
มากกว่า Process ซึ่งผลสุดท้ายของงานท่ีได้รับ อาจมีมากมายหลายสิ่งซึ่งก็คือ ผลกระทบ 
(Outcome  or  Impact) ท่ีเกิดขึน้มาภายหลงันัน่เอง 

5) ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปล่ียนและป้อนข้อมูล
ย้อนกลบั (Feedback) เพ่ือบอกให้รู้วา่ระบบมีการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขท่ีองค์ประกอบใด
ของระบบ  ซึง่ก็คือการวิเคราะห์ระบบ (System analysis) นัน่เอง 

รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model) 
จากหลกัการและแนวคดิของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบด้วยส่วนประกอบท่ี

ส าคญั ซึง่ ศริิพงษ์ เศาภายน (2552) ได้สรุปไว้มีดงัตอ่ไปนี ้คือ 
1. ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน 

ได้แก่บุคลากร  (Man)  งบประมาณ  (Money)  วัสดุอุปกรณ์  (Materials)  การบริหารจัดการ 
(Management)  และแรงจูงใจ (Motivation) ท่ีเป็นส่วนเร่ิมต้นและเป็นตัวจักรส าคัญในการ
ปฏิบตังิานขององค์กร 
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2. กระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจยัหรือทรัพยากรทางการ
บริหารทุกประเภทมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากในกระบวนการจะมี
ระบบยอ่ย ๆ รวมกนัอยูห่ลายระบบครบวงจร ตัง้แตก่ารบริหาร  การจดัการ  การนิเทศ  การวดัและ
การประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยทัง้หลาย เข้าไปสู่กระบวนการ 
ทกุกระบวนการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ผลผลิต (Output) เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจยั
มาปฏิบตั ิเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

4. ผลลพัธ์ (Outcome) เป็นผลสมัฤทธ์ิท่ีได้รับจากผลผลิต  ซึ่งอาจส่งผล
ทัง้ในทางบวกและทางลบ   

5. ผลกระทบ (Impact) เป็นผลท่ีเกิดตอ่เน่ืองจากผลลพัธ์   ซึ่งอาจเป็นสิ่ง
ท่ีคาดไว้หรือไมเ่คยคาดคิดมาก่อนวา่จะเกิดขึน้ได้  และอาจสง่ผลทัง้ในทางบวกและทางลบ   
 

จากองค์ประกอบทัง้  5  สามารถเขียนรูปเป็น Model ของวิธีระบบได้ดงันี ้
 

 
 
 

ภาพประกอบ 10 องค์ประกอบของวิธีระบบ 

 

การวิเคราะห์ระบบจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า หากผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้
ไม่ เ ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้   ปัญหานัน้จะเกิดจากองค์ประกอบใดของระบบ   
มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัหรือไม่ อย่างไร ข้อมลูย้อนกลบัจะช่วยให้ทราบถึงประเภทของปัญหา 
จดุท่ีต้องได้รับการพฒันาหรือแก้ไขหรือปรับปรุงได้มากขึน้ การแก้ไข ปรับปรุงก็จะต้องกระท าอยา่ง
เป็นระบบมิใชแ่ก้ไขเฉพาะด้านใดด้านหนึง่เทา่นัน้ 

 
 
 
 
 
 

กระบวนการ 
(Process) 

 
 

ปัจจยั 
(Input) 

 

ผลผลิต 
(Output) 

 

ผลลพัธ์
(Outcome

) 
 

ผลกระทบ 
(Impact) 
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ภาพประกอบ 11 รูปแบบองค์ประกอบของวิธีระบบและการวิเคราะห์ระบบ 

การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) เป็นส่วนหนึ่งของวิธีระบบ (System 
Approach) ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการ (Process) มากกว่าผลผลิต (Product) โดยมุ่งวิเคราะห์ปัญหา 
(Identify Problem) และเป็นกระบวนการวิธีประเมินวิธีระบบ  การวิเคราะห์ระบบเป็นขัน้แรกของ
การพัฒนาท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายเพ่ือให้ระบบมีระบบการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพราะการพัฒนา คือ การปรับปรุง เพ่ือให้สภาพปัญหาท่ีมีอยู่หมดไป หรือเหลือ
น้อยลงตามศักยภาพของทรัพยากรและข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ให้เกิดความสมดุลของโครงสร้างและ
องค์ประกอบตา่ง ๆ ในระบบจงึจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบ 

ดงันัน้ การวิเคราะห์ระบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลวิธีระบบเก่ียวกับการ
ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบงาน ประเมินเวลา ประเมินการใช้งบประมาณประเมิน
ความถูกต้องของกระบวนการ ประเมินผลผลิตหรือผลงาน ขัน้ตอนการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีระบบ 
ระบุประเด็นปัญหา ก าหนดวตัถุประสงค์ ระบุแหล่งทรัพยากรหรือข้อจ ากัด  ก าหนดเกณฑ์ของ
ความส าเร็จ ก าหนดทางเลือกหลาย ๆ ทาง ก าหนดรูปแบบของทางเลือก  จัดล าดับทางเลือก 
ตดัสินใจ ท าแผนปฏิบตักิาร น าแผนไปปฏิบตั ิและตดิตามก ากบั ประเมินผล 

ประโยชน์ของการน าวิธีการเชิงระบบมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการศึกษา 
เ น่ืองจากการศึกษาเ ป็นระบบ (Educational System)  และในระบบ

การศึกษามกัจะมีระบบย่อย (Sub –System) อีกหลายประการ เช่น ระบบบริหาร ระบบการเรียน
การสอนระบบการวางแผน ระบบการนิเทศ เป็นต้น การน าวิธีระบบมาใช้ในการแก้ไขปัญหาจะ
ชว่ยก่อให้เกิดประโยชน์ ดงันี ้

1. ชว่ยก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของการศกึษา 
2. ชว่ยให้จดัสรรทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีระบบ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
3. ชว่ยก าหนดคณุลกัษณะ รายละเอียดท่ีจ าเป็นและท่ีไมต่รงประเดน็ 

ข้อมลูป้อนกลบั 
(Feedback) 

 
 

กระบวนการ 
(Process) 

 
 

ปัจจยั 
(Input) 

 

ผลผลิต 
(Output) 

 

ผลลพัธ์
(Outcome) 

 

ผลกระทบ 
(Impact) 
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4. ชว่ยให้มองเห็นวตัถปุระสงค์ท่ีสามารถวดัได้อย่างชดัเจนยิ่งขึน้ 
5. ช่วยเสนอแนะวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมและการแก้ปัญหาท่ี

รุนแรงทางการศกึษา 
6. ก่อให้เกิดความยุติธรรมเพราะวิธีระบบเป็นวิธีการท่ีปราศจากความ

ล าเอียง 
7. เป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยผู้บริหารในการตดัสินใจ 
8. ช่วยผู้ บริหารในการตัดสินค่านิยมและนโยบายภายใต้กรอบความ

รับผิดชอบ 
5.5 วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 

สมศกัดิ ์สินธุระเวชญ์ (2542) กลา่ววา่ วิลเลียม เอ็ดเวอร์ด เดมมิ่ง (William Edwards 
Deming) ศาสตราจารย์ทางสถิติแห่งมหาวิทยาลยันิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบคุคลแรก
ท่ีมองว่าการจดัการคณุภาพเป็นกิจกรรมขององค์กรทัง้หมด และเป็นบคุคลท่ีผลกัดนัให้ผู้บริหาร
ญ่ีปุ่ นยอมรับแนวคดิในการจดัการคณุภาพ โดยสหรัฐอเมริกาได้สง่เดมมิ่งไปท าส ามะโนประชากร
ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสอง (ค.ศ.1947) ซึ่งตอนนัน้เดมมิ่งเร่ิมประสบ
ความส าเร็จจากการใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง (Sampling method) และเทคนิคการควบคมุทางสถิติ 
เพ่ือเพิ่มผลผลิตอตุสาหกรรมในสหรัฐอเมริกามาบ้างแล้ว และได้น าเทคนิคดงักล่าวมาเผยแพร่ท่ี
ประเทศญ่ีปุ่ นด้วย  ต่อมาเดมมิ่งสามารถจัดตัง้กลุ่มผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้น าในบริษัทท่ีส าคญัของ
ญ่ีปุ่ นเพ่ือท่ีกระจายความคิดเร่ืองคณุภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตท่ีุท า
ให้เดมมิ่งมีช่ือเสียงมาก เน่ืองจากคนญ่ีปุ่ นสนใจเร่ืองการควบคมุคณุภาพด้วยวิธีการทางสถิติมา
ก่อนหน้านีแ้ต่ยังขาดซึ่งทฤษฎีเดมมิ่ง  ท าให้คนญ่ีปุ่ นเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบตัิงานได้ นบัว่าเดมมิ่งได้มีส่วนช่วยพฒันาอุตสาหกรรมญ่ีปุ่ นในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ ท่ี
สอง ต่อมาญ่ีปุ่ นจึงจดัตัง้รางวลั Deming prize of  Deming award ขึน้  เพ่ือมอบให้กบับริษัทท่ีมี
ผลงานดีเดน่ในด้านคณุภาพมาตัง้แต ่ปี ค.ศ. 1951  (เรืองวิทย์ เกษสวุรรณ, 2545)   

PDCA หรือท่ีเรียกว่าวงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart 
Cycle) คือวงจรการควบคมุคณุภาพ (Deming, 1986) ดงันี ้

1. Plan (วางแผน)หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอยา่งรอบคอบ ครอบคลมุ
ถึงการก าหนดหวัข้อท่ีต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซึง่รวมถึงการพฒันาสิ่งใหม่ๆ  การแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน Plan การจัดอันดับความส าคัญของ เป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนด

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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ระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้ รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณท่ีจะใช้ การ
เขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การด าเนินงาน การ
วางแผนยงัช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งท่ีเกิดขึน้ในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆท่ี
อาจเกิดขึน้ได้ 

2. Do (ปฏิบตัิตามแผน)  หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย 
การมีโครงสร้างรองรับ การด าเนินการ (เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการ 
ด าเนินการ (เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดงความ
จ านงขอรับนกัศกึษาไปยงัทบวงมหาวิทยาลยั) และมีผลของการด าเนินการ (เชน่ รายช่ือนกัศกึษา
ท่ีรับในแตล่ะปี) 

3.  Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)  หมายถึง  การประเมินแผน  
อาจประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างท่ีรองรับ การด าเนินการ การประเมินขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนท่ีได้ตัง้ไว้ โดยในการประเมินดงักล่า
วสามารถ ท าได้เอง โดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนการด าเนินงานนัน้ ๆ ซึ่งเป็นลกัษณะของ
การประเมินตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องตัง้คณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้อง
คดิเคร่ืองมือหรือแบบประเมิน ท่ียุง่ยากซบัซ้อน 

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข)  หมายถึง การน าผลการประเมินมาพฒันาแผน อาจ 
ประกอบด้วย การน าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์วา่มีโครงสร้าง หรือขัน้ตอนการปฏิบตังิานใดท่ี
ควร ปรับปรุงหรือพฒันาสิ่งท่ีดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึน้ไปอีก และสงัเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหมท่ี่
เหมาะสม ส าหรับการด าเนินการ ในปีตอ่ไป 

ประโยชน์ของ PDCA มีดงันี ้

1.  การวางแผนงานก่อนการปฎิบัติงาน จะท าให้เกิดความพร้อมเม่ือได้
ปฏิบตังิานจริการวางแผนงานควรวางให้ครบ 4 ขัน้ดงันี ้

1) ขัน้การศกึษา  คือ  การวางแผนศกึษาข้อมลู วิธีการ ความต้องการของ
ตลาดข้อมลูด้านวตัถดุบิ ด้านทรัพยากรท่ีมีอยูห่รือเงินทนุ 

2) ขัน้เตรียมงาน  คือ  การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานท่ี การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ ความพร้อมของพนกังาน อปุกรณ์ เคร่ืองจกัร วตัถดุบิ 

3) ขัน้ด าเนินงาน  คือ  การวางแนวทางการปฏิบตัิงานของแต่ละส่วนแต่
ละฝ่าย เชน่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย 
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4) ขัน้การประเมินผล คือ  การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงาน
อย่างเป็นระบบ เช่น ประเมินจากยอดการจ าหน่าย ประเมินจากการตชิมของลกูค้า เพ่ือให้ผลท่ีได้
จากการประเมินเกิดการเท่ียงตรง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 วงจรเดมมิ่ง (PCDA) 

2.  การปฏิบตัิตามแผนงาน ท าให้ทราบขัน้ตอน วิธีการ และสามารถเตรียม
งานล่วงหน้าหรือทราบอปุสรรคล่วงหน้าด้วย ดงันัน้ การปฏิบตังิานก็จะเกิดความราบร่ืน และเรียน
ร้อย น าไปสูเ่ป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 

3.  การตรวจสอบ ให้ได้ผลท่ีเท่ียงตรงเช่ือถือได้ ประกอบด้วย 
3.1  ตรวจสอบจากเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 
3.2  มีเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือได้ 
3.3  มีเกณฑ์การตรวจสอบท่ีชดัเจน 
3.4  มีก าหนดเวลาการตรวจท่ีแนน่อน 
3.5  บคุลากรท่ีท าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทกุหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง เม่ือการตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบตังิานขัน้ตอ่ไปก็ด าเนินงานตอ่ไปได้ 
4.  การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ ไม่วา่จะเป็นขัน้ตอนใดก็ตาม เม่ือ

มีการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึน้ ดังนัน้ วงจร PDCA  จึงเรียกว่า  วงจรการบริหารงาน
คณุภาพ 
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6. แนวคิดเก่ียวกับความต้องการจ าเป็น 
6.1 ความหมายของความต้องการจ าเป็น 

แบโรว์ (Barrow, 1990) ได้ให้ความหมาย ความต้องการจ าเป็นว่าหมายถึง บางสิ่ง
บางอยา่งท่ีขาดแคลน หรืออาจจะไมข่าดแคลนแตจ่ าเป็น ส าหรับวตัถปุระสงค์บางอยา่ง 

วิสกิน และอลัชูลด์ (Witkin และ Altschuld., 1995) กล่าวว่า  ความต้องการจ าเป็น 
คือ ความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างสิ่งท่ีเป็นอยู่หรือสภาพท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัและสภาพท่ีควร
จะเป็นหรือสภาพท่ีพงึปรารถนา   

คอร์ฟแมน (Kaufman, 2000) ให้ความหมายของความต้องการจ าเป็น คือ ผลต่าง 
ระหวา่งผลท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัและผลท่ีต้องการ   

สุวิมล ว่องวานิช (2542) ให้ความหมายของความต้องการจ าเป็นไว้ว่าเป็นความ
แตกต่างระหว่างสิ่งท่ีมุ่งหวังหรือสิ่งท่ีต้องการกับสิ่งท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน  โดยความแตกต่างท่ี
เกิดขึน้จะบอกสภาพปัญหาท่ีมีอยู ่

สรุปได้ว่า ความต้องการจ าเป็น  หมายถึง สภาพปัญหาท่ีต้องการได้รับการแก้ไข 
ปรับปรุง  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่บคุคล  หน่วยงาน ซึ่งวดัได้จ ากการเปรียบเทียบสิ่งท่ีคาดหวงักับ
สภาพท่ีเป็นจริง 
 

6.2 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น  
การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs  Assessment) มีผู้ ให้ความหมายดงันี ้

คอร์ฟแมน (Kaufman, 2000) ได้ให้ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นว่าเป็น
กระบวนการท่ีเป็นทางการซึ่งก าหนดช่องว่างระหว่างผลผลิตหรอผลลพัธ์ในปัจจุบนัและผลลพัธ์
หรือผลผลิตท่ีเป็นท่ีต้องการและจดัวางช่องว่างเหลา่นีต้ามล าดบัความส าคญัและเลือกสิ่งท่ีเห็นว่า
ส าคญัท่ีสดุเพ่ือแก้ปัญหา  

ริเวอร์ส (Reviere, 1996) ให้ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น คือ
กระบวนการท่ีเป็นระบบในการเกบรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เม่ือมีการใส่ข้อมูลเข้าไปในการ
ตดัสินใจแบง่สรรทรัพยากร โดยมีความตัง้ใจท่ีจะค้นหาและก าหนดสินค้าและบริการท่ีชมุชนขาด
แคลนเม่ือเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรัยโดยทัว่ไปและมีความเห็น สอดคล้องกนัในเร่ืองความ
รับผิดชอบของสงัคมท่ีมีการจดัหามาให้  

วิสกิน และอลัชลูด์ (Witkin และ Altschuld., 1995) ให้ความหมายของการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นว่าคือ กระบวนการท่ีเป็นระบบ เพ่ือจดัเรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงัและ
การตดัสินใจเก่ียวกบั แผนการด าเนินการและการจดัการทรัพยากร  
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นอกจากนี ้สุวิมล ว่องวานิช (2542) กล่าวสรุปว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งสภาพในปัจจบุนั (what is) กบัสภาพท่ีควรจะเป็น 
(what should be) ท่ีมีระบบเพ่ือจัดล าดบัความส าคญัก่อนหลัง โดยเป็นการระบุความต้องการ
จ าเป็น พิจารณาตดัสินความขดัแย้ง ตรวจสอบสภาพทัว่ไปตามธรรมชาติและหาสาเหตท่ีุท าให้เกิด
ความต้องการจ าเป็น  และจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงของสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไข การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานขององค์กร  

สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบในการ 
หาความต้องการจ าเป็น เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการตดัสินใจเลือกหรือหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ตรงสภาพ 
หรือความต้องการท่ีแท้จริง 
 

6.3 จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
วิสกิน และอลัชูลด์ (Witkin และ Altschuld., 1995) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการ

ประเมินความต้องการจ าเป็นว่า  เป็นการด าเนินการเพ่ือมุ่งพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมการ
บริการโครงสร้างขององค์การ และการด าเนินการเพ่ือมุ่งพฒันาและปรับปรุงโปรแกรมการบริการ  
โครงสร้างขององค์การ  และการด าเนินงานขององค์การให้ดีขึน้หรือผสานองค์ประกอบเหล่านีเ้ข้า
ด้วยกัน  การประเมินความต้องการจ าเ ป็นจะวางหลักเกณฑ์ในการก าหนดว่าจะจัดสรรเงิน
พนกังาน อปุกรณ์ และทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชนสงูสดุได้อย่างไร 

คมศร วงษ์รักษา (2540) ได้กล่าวว่าจุดมุ่งหมายท่ีเป็นพืน้ฐานส าคัญของการ 
ประเมินความต้องการจ าเป็น 4 ประการ คือ 1) เพ่ือให้ได้ข้อมลูเพ่ือการวางแผน ซึง่จะสง่ผลในการ
จ าแนกเป้าหมายการตดัสินใจถึง ขอบเขตของเป้าหมายว่าจะท าได้แค่ไหน 2) เพ่ือเป็นการตรวจ
วิเคราะห์หรือการจ าแนกแยกแยะปัญหาหรือหาจุดอ่อนของสิ่งท่ีศึกษา อันจะท าให้การวางแผน
เป็นไปอยางเหมาะสม 3) เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบส าหรับการประเมินหลายๆ รูปแบบ 4) เพ่ือ
น าไปใช้กับการรับรองสถาบนัการศึกษา เช่น การประเมินผลผลิตในเร่ืองของ นกัศึกษา ผลการ
ประเมินชนิดนีน้ าไปจ าแนกความพยายามทางการศึกษาของโรงเรียนว่าเกิดประสิทธิผลหรือไม่ 
และยงัจ าแนกของเขตวิชาหรือสถานท่ีตัง้ซึง่สมัฤทธ์ิผลทางการศกึษามีน้อย  

สุวิมล ว่องวานิช (2542) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการ
จ าเป็น คือความพยายามให้ได้ข้อมูลท่ีช่วยเสริมการวางแผนการด าเนินงาน ท าให้การพัฒนา
กิจกรรม หรือการแก้ปัญหาตา่งๆ สอดคล้องกบัสภาพท่ีเกิดขึน้จริงนัน้  
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สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีจะ
น ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
 

6.4 ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
สวุิมล ว่องวานิช (2542) กล่าวว่า ความต้องการจ าเป็นแบง่ได้หลายประเภท ขึน้อยู่

กบัลกัษณะท่ีใช้ในการจดัประเภท ดงันี ้ 
1) ระดับความต้องการจ าเป็น เช่น ความจ าเป็นขององค์กร (Organizational 

needs) ความต้องการจ าเป็นของบุคลากร (Personal needs) ความจ าเป็นของกลุ่ม (Group 
needs)  

2) สาระเนือ้หาของความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นในการพฒันา 
บุคลากร (Staff development needs) ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม (Development 
needs) ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูร (Curriculum development needs)  

3) ระดบัความลึกซึง้ของความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นตามการ
รับรู้ (felt needs) ความต้องการจ าเป็นเชิงวิเคราะห์ (Analytical needs)   

4) สิ่งท่ีถูกประเมิน เช่น ความต้องการจ าเป็นด้านปัจจัย ( Input needs) ความ
ต้องการ จ าเป็นด้านกระบวนการ (Process needs) ความต้องการจ าเป็นด้านผลลพัธ์ (Outcome 
needs) ความต้องการจ าเป็นด้านแก้ปัญหา (Solution needs) ตามความคิดของ Kaufman ความ
ต้องการจ าเป็นด้านปัจจยัและด้านกระบวนการถือเป็น “ความต้องการจ าเป็นเทียม หรือ กึ่งความ 
ต้องการจ าเป็น” (Quais needs) ส่วนความต้องการจ าเป็นด้านผลลพัธ์ถือเป็น “ความต้องการท่ี 
แท้จริง” (Needs) 

5) ช่วงเวลาท่ีต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็น ใน
ปัจจบุนั (Present หรือ Current needs) ความต้องการจ าเป็นในอนาคต (Future needs)  

6) ธรรมชาติของข้อมูลท่ีแสดงความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็น 
เชิงคณุลกัษณะ (Qualitative needs) ความต้องการจ าเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative needs)  

7) เจ้าของความต้องการจ าเป็น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดบั ได้แก่ความต้องการจ าเป็น
ด้านปฐมภูมิ (Primary needs) ซึ่งเป็นความต้องการจ าเป็นของผู้ รับบริการ (Service receivers) 
ในทางการศกึษาสว่นใหญ่เป็นความต้องการจ าเป็นของนกัเรียน และความต้องการจ าเป็นทตุิยภูมิ 
ซึ่งแบ่งความต้องการจ าเป็นของผู้ ให้บริการ (Service providers) เช่น ความต้องการจ าเป็นของ 
ผู้บริหาร อยา่งไรก็ตาม Witkin ได้เพิ่มเตมิระดบัความต้องการจ าเป็นระดบัท่ีสาม (Tertiary needs) 
ซึง่ถือวา่เป็นความต้องการจ าเป็นด้านทรัพยากรและการแก้ไขปัญหา(Resources/Solution)  
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สรุปได้ว่า ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็นมีหลายประเภทด้วยกัน
ตามท่ีนักศึกษาได้เสนอไว้ ดังนัน้ในการเลือกประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น  
ให้เหมาะสมมาใช้ในการประเมิน จะต้องอาศยัวตัถปุระสงค์ของการประเมินความต้องการจ าเป็น
นัน้ เป็นตวัก าหนดในการเลือก 
 

6.5 ขัน้ตอนในการประเมินความต้องการจ าเป็น  
มีผู้ศึกษาและรวบรวมขัน้ตอนในการประเมินความต้องการจ าเป็นจากแนวคิดต่างๆ  

ดงันี ้ วิสกินและอลัชลูด์ (Witkin และ Altschuld., 1995) ได้เสนอโมเดลการประเมิน ความต้องการ
จ าเป็นท่ีเรียกว่า “three-phase model” โดยแบ่งขัน้ตอนการประเมินความต้องการ จ าเป็น
ออกเป็น 3 ระยะ ระดับท่ี 1 ก่อนการประเมิน (การส ารวจ) เป็นระยะการเตรียมการก่อนการ
ประเมิน ความต้องการจ าเป็น ได้แก่ การก าหนดแผนการด าเนินการ การก าหนดจดุหมายหลกัการ 
ก าหนดขอบเขต หรือประเด็นของความต้องการจ าเป็น การระบขุ้อมลูท่ีมีอยู่ท่ีเก่ียวข้องกบัขอบเขต 
ของความต้องการจ าเป็น รวมถึงการก าหนดข้อมูลท่ีจะรวบรวม แหล่งท่ีมาของข้อมลู วิธีการ ระดบั
ความสามารถในการใช้ข้อมูล ระดบัท่ี 2 การประเมิน (การเก็บรวบรวมขอมูล) เป็นระยะการเก็บ
ข้อมลูและความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นการจดัล าดบัความต้องการจ าเป็นก่อนหลงั 
ขัน้แรกการวิเคราะหสาเหต ุระดบัท่ี 1, 2 และ 3 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู ระดบัท่ี 3 หลงั
การประเมิน (การน าไปใช้ประโยชน์)  เป็นระยะของการใช้ผลการประเมิน ความต้องการจ าเป็น 
ได้แก่ การจดัเรียงล าดบัความต้องการจ าเป็นก่อนหลงัในทกุระดบัท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ การ
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา การพฒันาแผนปฏิบตัิงานในการ แก้ไขปัญหา การประเมินความ
ต้องการจ าเป็น การเผยแพร่ผลท่ีได้รับ นกัการศกึษาได้เสนอขัน้ตอนของการประเมินความต้องการ
จ าเป็นไว้  

สรุปได้ว่า ขัน้ตอนประเมินความต้องการจ าเป็นประกอบด้วยสิ่งส าคัญคือ การ
ก าหนดจุดประสงค์ของการประเมินความต้องการจ าเป็น การก าหนดขอบเขตของการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น การก าหนดวิธการของการประเมินความต้องการจ าเป็น การจดัเรียงล าดบั
ความต้องการจ าเป็น การรายงานผลการประเมนความต้องการจ าเป็น และการใช้ผลการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น 
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6.6 สูตรการประเมินความต้องการจ าเป็น 
การประเมินความต้องการจ าเป็นโดยวิ ธี  Modified Priority Need Index (PNI 

Modified) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับการน ามาประยุกต์กับการศึกษาเพ่ือประเมินความ
ต้องการจ าเป็น ดงัสตูรความต้องการจ าเป็นจากคา่ดชันี PNI Modified ของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั และ 
สวุิมล วอ่งวาณิช (2542) เพ่ือจดัล าดบัความต้องการจ าเป็น ดงัสตูรนี ้
 
 ความต้องการจ าเป็น (PNI Modified) =  สภาพการท่ีคาดหวงั (I) – สภาพการปัจจบุนั(D) 
           สภาพการปัจจบุนั(D) 

7. แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานของการประเมิน 
การด าเนินการประเมินคณุภาพของการประเมินจะต้องมีกระบวนการด าเนินงานท่ีได้

มาตรฐาน ซึ่งประเมินต้องออกแบบการประเมินให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประเมินของ
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยเร่ืองมาตรฐานส าหรับการประเมิน (Joint Committee on Standards 
for Educational Evaluations, 1994) ดงัตอ่ไปนี ้

1. มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ (Utility standard) มาตรฐานด้านนีถู้กก าหนดขึน้ 
เพ่ือเป็นหลักประกันว่า การประเมินจะให้สารสนเทศท่ีมีสารประโยชน์  (Information) ทันเวลา
(Timely) และบงัเกิดผล (Influential) ต่อผู้ ท่ีคาดว่าจะน าสารสนเทศของการประเมินไปใช้ใน ภาย
หน้า (Intended user)  มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยจ านวน 8 
รายการ คือ 

U1: การระบผุู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบัการประเมิน 
U2: ความนา่เช่ือถือของนกัประเมิน 
U3: การรวบรวมข้อมลูครอบคลมุและตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศ ของ

ผู้ เก่ียวข้อง 
U4: การแปลความหมายและการตดัสินคณุคา่มีความชดัเจน 
U5: การรายงานผลการประเมินมีความชดัเจนทกุขัน้ตอน 
U6: การเผยแพร่ผลการประเมินไปยงัผู้ เก่ียวข้องอยา่งทัว่ถึง 
U7: รายงานการประเมินเสร็จทนัเวลาส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ 
U8: การประเมินส่งผลกระทบในการกระตุ้นให้มีการด าเนินการประเมินต่อได้

อยา่งตอ่เน่ือง 
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2. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standard)  มาตรฐานด้านนีถ้กูก าหนด
ขึน้เพ่ือเป็นหลกัประกันว่า  การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการประเมินจะต้องอยู่บนพืน้ฐานของ
ความเป็นจริง  ความฉลาดรอบคอบ  ความมีศิลปะในการติดต่อส่ือสาร และความประหยดัเวลา
และทรัพยากร  มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ ประกอบด้วยมาตรฐานยอ่ย 3 รายการ ดงันี ้

F1: วิธีด าเนินงานการประเมินสามารถปฏิบตัไิด้จริง 
F2: การเป็นท่ียอมรับได้ทางการเมือง 
F3: ผลท่ีได้มีความคุ้มคา่ 

3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety standard)  มาตรฐานด้านความ
เหมาะสมมีจุดเน้นเก่ียวข้องกับจริยธรรมทางด้านการประเมิน  เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าการด าเนิน
กิจกรรมการประเมินซึ่งส่งผลตอ่บคุคลหรือกลุ่มบคุคลหลายฝ่ายและในหลายวิถีทาง จะไม่ท าให้
บคุคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านัน้ได้รับความเสียหายหรืออนัตราย และจะต้องตระหนกัถึงความเป็น
ส่วนตวัความมีอิสระในการรับสารสนเทศการประเมินและการได้รับปกป้องสิทธิของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  มาตรฐานทางด้านความเหมาะสม ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  
8  รายการ ดงันี ้

P1: การก าหนดข้อตกลงของการประเมินอยา่งเป็นทางการ 
P2: การแก้ปัญหาของความขัดแย้งในการประเมินด้วยความเป็นธรรมและ

โปร่งใส 
P3: รายงานผลการประเมินอย่างตรงไปตรงมา  เปิดเผย  และค านึงถึง ข้อจ ากัด

ของการประเมิน 
P4: ให้ความส าคญัตอ่สิทธิในการรับรู้ขา่วสารของสาธารณะ 
P5: การค านงึถึงสิทธิสว่นตวัของกลุม่ตวัอยา่ง 
P6: การเคารพสิทธิในการมีปฎิสมัพนัธ์ของผู้ เก่ียวข้อง 
P7: รายงานผลการประเมินท่ีสมบรูณ์ ยตุิธรรม และเสนอทัง้ จดุเดน่และจดุด้อย

ของสิ่งท่ีประเมิน 
P8: ผู้ประเมินท าการประเมินด้วยความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ 

4. มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy standard)  มาตรฐานด้านนีถู้กก าหนด
ขึน้โดยเจตนารมณ์ท่ีจะท าให้เกิดความแน่ใจว่าการด าเนินงานทางด้านการประเมินจะท าให้ได้
สารสนเทศท่ีมีความสมบรูณ์เช่ือถือได้ นัน่คือจะต้องมีการด าเนินงานการประเมินอย่างครอบคลมุ 
มีการรวบรวมข้อมูลตามลักษณะเฉพาะของสิ่งท่ีต้องการประเมิน และสารสนเทศท่ีได้จากการ
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ประเมินจะต้องมีความเพียงพอทางเทคนิค วิธีด าเนินงานและการตดัสินท่ีได้กระท าลงไปจะต้อง
สอดคล้องสมเหตุสมผลกับข้อมูลของการประเมิน  มาตรฐานด้านความถูกต้องประกอบด้วย
มาตรฐานยอ่ย 11 รายการ  ดงันี ้

A1: การระบวุตัถปุระสงค์ของการประเมินอยา่งชดัเจน 
A2: การวิเคราะห์บริบทของการประเมินอยา่งเพียงพอ 
A3: การบรรยายจดุประสงค์และกระบวนการประเมินอย่างขดัเจน 
A4: การบรรยายแหลง่ข้อมลู  และการได้มาอยา่งชดัเจน 
A5: การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีมีความเท่ียงตรง 
A6: การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีมีความเช่ือมัน่ 
A7: การจดัระบบควบคมุ ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์และรายงาน 
A8: การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
A9: การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
A10: การลงข้อสรุปท่ีมีเหตผุลสนบัสนนุ 
A11: การรายงานมีความเป็นปรนยั 

5.  ม าตรฐาน ด้านความ รับผิ ดชอบต่อสั ง คม   ( Evaluation Accountability 
Standards)  มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  ด้านการประเมินผลสนับสนุนเอกสารการ
ประเมินท่ีเพียงพอและการประเมินอภิมาน  ท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงและความรับผิดชอบส าหรับ
กระบวนการประเมินผล   มาตรฐานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมประกอบด้วยมาตรฐานยอ่ย  
3  รายการ  ดงันี ้

E1 การจดัท าเอกสารการประเมิน 
E2 การประเมินอภิมานภายใน 
E3 การประเมินอภิมานภายนอก 

สรุปได้ว่าการประเมินเป็นการประมาณค่าหรือการตดัสินคุณค่าของสิ่งท่ีต้องการ
ประเมินนอกจากนีก้ารประเมินยังมีความส าคญัต่อการวางแผนการบริหารงาน การด าเนินการ
ประเมินคณุภาพของการประเมินจะต้องมีกระบวนการด าเนินงานท่ีได้มาตรฐาน ซึ่งผู้ประเมินต้อง
ออกแบบการประเมินให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานการประเมินทัง้ 5  มาตรฐาน 
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8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
8.1 งานวิจัยในประเทศ 

สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาศึกษา
ทัว่ไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป วิทยาลัย
ดสุิตธานี กรุงเทพมหานคร การวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาแนวทางการสอนวิชา
ศึกษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาไทย 2) การวิจัย
และพฒันารูปแบบการสอนวิชาศกึษาทัว่ไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป วิทยาลยัดสุิตธานี โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) ด าเนินการวิจยั 4 ขัน้ตอน ได้แกขัน้ตอนท่ี 1 (R1) การวิจยัเอกสาร การสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทัว่ไป และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม ขัน้ตอนท่ี  2 (D1) การ
พฒันารูปแบบการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป ขัน้ตอนท่ี 3 (R2) การทดลองใช้รูปแบบการสอนวิชาศกึษา
ทั่วไป และขัน้ตอนท่ี 4 (D2) การปรับปรุงรูปแบบการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุม่ ซึง่ใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ 1) ผู้ เช่ียวชาญวิชาศกึษาทัว่ไป และอาจารย์
ประจ าวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 11 คน 2) อาจารย์ผู้ สอนวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยดุสิตธานี 
จ านวน 2 คน และ 3) กลุ่มทดลอง ได้แก่นกัศกึษารายวิชาจิตวิทยากบัคณุภาพชีวิต วิทยาลยัดสุิต
ธานี จ านวน 98 คน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สมัภาษณ์เชิงลึก แบบบนัทึกการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม แบบบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ แบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินผลผู้ เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยายเชิง
พรรณนา คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ร้อยละ และคา่สถิตทิดสอบที 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. ผลการศึกษาแนวทางการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

พบว่า การสอนวิชาศึกษาทัว่ไปควรมีรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ ท่ีมุ่งเน้นการสอนเช่ือมโยง
ความรู้ของแตล่ะวิชากบัชีวิตประจ าวนั มุง่ศกึษาการเข้าใจตวัเอง การเข้าใจผู้ อ่ืน การเข้าใจสงัคม/
สิ่งแวดล้อม ความสามารถในการปรับตวั และการพัฒนาตัวเองทัง้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
ชีวิตประจ าวนั และพบปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไปสาเร็จ มีจ านวน 2 
ปัจจยั ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านการเรียนการสอน  ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนวิชาศกึษาทัว่ไป กิจกรรม วิธีการ
สอน และรูปแบบการสอนแบบบรูณาการ และปัจจยัสนบัสนนุ ได้แก่ บรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้ตอ่การเรียนรู้ และการบริหารจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
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2. รูปแบบการสอนวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยดุสิตธานี ท่ีวิจัยและพัฒนาขีน้ 
เรียกวา่ “GE DTC Model” มี 7 องค์ประกอบสาคญัคือ 1) หลกัการ 2) วตัถปุระสงค์ 3) เนือ้หาการ
สอน 4) วิธีการสอน 5) ขัน้ตอนการสอน 6) ส่ือการสอน และ 7) การประเมินผล ผลการทดลองใช้
รูปแบบการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป วิทยาลยัดสุิตธานี ท่ีพฒันาขึน้ในชัน้เรียนกบันกัศกึษา จากการท า
แบบประเมินผลผู้ เรียน พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้วิชาศึกษาทั่วไปหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัศกึษามีความพึงพอใจตอ่รูปแบบการสอนวิชาศกึษา
ทัว่ไป วิทยาลยัดสุิตธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ณรงค์ อภัยใจ (2560) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจดัการศึกษา เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาสภาพ
และแนวทางในการบริหารจดัการศกึษาเพ่ือส่งเสริมอาชีพส าหรับเด็กด้อยโอกาส 2) สร้างรูปแบบ
การบริหารจดัการศึกษา และ 3) ประเมินรูปแบบการบริหารจดัการศึกษา วิธีด าเนินการวิจยัเป็น
การวิจยัและพฒันามี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
จดัการศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ตารางวิเคราะห์เนือ้หา  2) ศึกษาสภาพ
และแนวทางการบริหารจดัการศึกษาจ านวน 5 แห่ง ท่ีมีการปฏิบตัิท่ีดี เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบ
ศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์ 3) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 9 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์  4) ยกร่างรูปแบบ การ
บริหารจดัการศกึษาเพ่ือส่งเสริมอาชีพสาหรับเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  
5) ตรวจสอบร่างรูปแบบจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน จากการสนทนากลุ่ม และ 6) ประเมิน
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของการน ารูปแบบการบริหารจดัการศกึษาเพ่ือการสง่เสริม
อาชีพสาหรับเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ กลุ่มประชากรท่ีใช้ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 54 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบวา่ สภาพและแนวทางในการบริหารจดัการศกึษา เพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพส าหรับเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชด า ริ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและสภาพแวดล้อม ผลการสร้างรูปแบบการ
บริหารจดัการศกึษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจยัน าเข้า ประกอบด้วย การบริหาร
สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหาร
ทัว่ไป 2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ การวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบ 
การปรับปรุงและการรายงานผล  มีการประสานงานเป็นกลไกการขบัเคล่ือน 3) ด้านผลผลิต ได้แก่ 
คุณภาพผู้ เรียน และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เง่ือนไขความส า เร็จ 2 เง่ือนไข ได้แก่ 1) 
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หน่วยงานต้นสงักัดมีนโยบายสนบัสนุนอย่างต่อเน่ือง และ 2) มีองค์กรภายนอกให้การสนบัสนุน
อย่างสม ่าเสมอ และผลการประเมินรูปแบบมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 
และมีประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ศิริกัญญา แก่นทอง และคณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ การวิจยั
ครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ พฒันาและประเมินรูปแบบการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเกิดจากการ
หลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 พฒันารูปแบบการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเกิดจากการหลอมรวมรวม
ของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 สร้างรูปแบบการบริหาร
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีเกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิเคราะห์
เอกสาร ระยะท่ี 2 ปรับ ปรุงและพฒันารูปแบบท่ีสร้างขึน้โดยการสัมภาษณ์ พรรณนาวิเคราะห์
เนือ้หา ระยะท่ี 3 ตรวจสอบรูป แบบท่ีพฒันาโดยการสอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลยั บคุลากรสาย
สอนและวิจยั และบุคลากรสายสนบัสนนุ พรรณนาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ขัน้ตอนท่ี 2 ประเมินรูปแบบการบริหาร
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเกิดจาดการหลอมรวมของวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  จากการสนทนา
กลุ่ม พรรณนาวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจยัพบว่า  รูปแบบการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเกิดจาก
การหลอมรวมของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ มีองค์ประกอบส าคญั 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย ผู้ บริหารท่ีมีภาวะผู้ น าสูง บุคลากรเข้าใจบริบทพืน้ท่ีและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม แนวทางในการสรรหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทนัสมยัใช้ในการบริหารจดัการเรียนการสอน  2) กระบวนการประกอบด้วยโครงสร้าง
การบริหาร การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ การบรูณาการสภาพแวดล้อม และวฒันธรรมองค์กร เปิด
โอกาสให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน  และ 3) ผลผลิต ประกอบด้วยนกัศกึษาเป็น
คนดีมีคุณธรรม มีความรู้ในสาขาท่ีเรียนและน าไปประยุกต์ใช้ได้  และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งองค์ประกอบของโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ตาม ผลกาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก้แล้วเท่ากับ .97 และคา่ความคลาดเคล่ือนของโมเดลเท่ากบั .02  และ  2. ผลการประเมิน
คุณภาพรูปแบบ พบว่ารูป แบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกิดจากการหลอมรวมของ
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ท่ีพฒันาขึน้ มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และมีความ
เป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก  
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ยุวลกัษณ์ เส้นหวาน และคณะ (2556, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบและ
กลไกการบริหารจดัการสถาบนัการพลศกึษาสู่ความเป็นเลิศเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาตามยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการบริหาร
จดัการสถาบนัการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พฒันารูปแบบและน าเสนอกลไกการบริหารจดัการ
สถาบนัการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 1) การสอบถาม โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีมีลกัษณะต่างกัน 50/50 มีความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ 5 
ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 กับผู้ บริหารและอาจารย์ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 369 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 109 คน อาจารย์ จ านวน  260 คน 2) การสัมภาษณ์ ผู้ บริหาร 
จ านวน 27 คน ผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 3) การจัดประชุมจัดท าวงล้ออนาคต ผู้บริหารและ
อาจารย์ จ านวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 12 คน  อาจารย์ จ านวน 7 คน  4) การ
ประเมินร่างรูปแบบและกลไกฯ จากผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 16 คน 5) การจัดประชุมโดยวิธีอิง
ผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน  10 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบ
สมัภาษณ์ แบบสอบถาม เทคนิควงล้ออนาคต แบบประเมิน ร่างรูปแบบและกลไกฯ การวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่  การวิเคราะห์เนือ้หา  คา่ความถ่ี  คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา่ดชันี  
Modified Priority Needs Index (PNI Modified) และสถิตทิดสอบที  

ผลการวิจยัพบวา่   
1. ยทุธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา 8 ยทุธศาสตร์สอดคล้องกบัผลการประเมิน

คณุภาพภายนอกระดบัอดุมศกึษา รอบท่ีสอง (พ.ศ. 2549-2553)   
2. การบริหารจัดการทุกด้านของระดับการปฏิบัติปัจจุบันและการปฏิบตัิท่ีพึง

ประสงค์มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และอนัดบัความส าคญัของผล
การประเมินความต้องการจ าเป็น  อนัดบัแรก คือ การบริหารงานวิจยั อนัดบัท่ีสอง คือ การบริหาร
นวตักรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และอนัดบัท่ีสาม คือ การบริหารจดัการทรัพยากร 

3. รูปแบบการบริหารจดัการสถาบนัการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศประกอบด้วย
การบริหาร 8 ด้าน ได้แก่ 1) ระบบการบริหารและโครงสร้างสถาบนัการพลศึกษา 2)  การบริหาร
จดัการทรัพยากร  3) การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมพฒันานกัศกึษา  4) การบริหารงานวิจยั  
5) การบริหารนวตักรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 6) การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม 7) การบริหารคณุภาพการศกึษาและการประกนัคณุภาพการศกึษา  8) การ
พฒันาการกีฬา   
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4. กลไกในการบริหารจดัการสถาบนัการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศประกอบด้วย    
8 วงล้อ 38 กลไก ได้แก่  วงล้อท่ีหนึง่ 7 กลไก  วงล้อท่ีสอง 3 กลไก  วงล้อท่ีสาม 7 กลไก  วงล้อท่ีส่ี 
4 กลไก  วงล้อท่ีห้า 4 กลไก  วงล้อท่ีหก 2 กลไก วงล้อท่ีเจ็ด 2 กลไก  วงล้อท่ีแปด  9 กลไก 

ประวิทย์ ประมาณ (2556, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
พลศกึษาตามแนวคิดกระบวนการออกแบบย้อนกลบัเพ่ือพฒันาและศกึษาประสิทธิผลการทดลอง
ใช้รูปแบบการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดกระบวนการออกแบบย้อนกลับ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นกัเรียนชัน้ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สงักดักระทรวงศกึษาธิการ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 
373 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 10 โรงเรียน มีวิธีด าเนินการวิจัย แบ่ง
ออกเป็น   2  ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พลศึกษา ตามแนวคิด
กระบวนการออกแบบย้อนกลบัท่ีมีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเท่ากับ .86 และความเหมาะสม 
เท่ากับ 4.01 โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคณุภาพและขัน้ตอนท่ี 2 การศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนรู้พลศกึษา ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบย้อนกลบั เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้พลศึกษาท่ีมีค่าความ เท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา เท่ากบั .98 และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพลศกึษาท่ีมีคา่ความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา เทา่กบั .89 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตพืิน้ฐานและสถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวน 
แบบวดัซ า้ ผลการวิจยั พบว่า 

1. รูปแบบท่ีพฒันาขึน้เป็นรูปแบบการเรียนรู้พลศึกษา ตามแนวคิดกระบวนการ
ออกแบบย้อนกลบั ซึ่งมีองค์ประกอบส าคญั คือ (1) หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐานของการ
เรียนรู้ของรูปแบบตามแนวคิดกระบวนการออกแบบย้อนกลบั โดยเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองกบัหลกัการเรียนรู้พลศกึษาตามทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยง (2) วตัถุประสงค์
ของรูปแบบ (3) เนือ้หา (4) ขัน้ตอนการเรียนการสอน และ (5) การประเมินการเรียนรู้ ซึ่งขัน้ตอน
การเรียนการสอนแบง่ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 คือการสร้างแผนรายหน่วยตามแนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลบั ประกอบด้วย (1) การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (2) การก าหนดหลกัฐานการ
เรียนรู้ และ (3) การวางแผนและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และระยะท่ี  2 คือการเรียนการสอนใน
ชัน้เรียน โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบย้อนกลบั ประกอบด้วย 7 
ขัน้ตอนคือ (1) ขัน้การวิเคราะห์ผู้ เรียน (2) ขัน้การสร้างความสนใจ (3) ขัน้การส ารวจและค้นหา (4) 
ขัน้การสะท้อนและสรุปผล (5) ขัน้การฝึกหดัและปฏิบตัิการ (6) ขัน้การริเร่ิมหรือสร้างผลงาน และ 
(7) ขัน้การประเมินผล 
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2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้พลศึกษา ตามแนวคิดกระบวนการ
ออกแบบย้อนกลับ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 76.96 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานการวิจยั 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพลศึกษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่าง
ก่อนการทดลอง ( = 57.00) กับหลังการทดลอง ( = 78.50) พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และระหวา่งหลงัการทดลอง ( = 78.50) กบัการตดิตามผลภายหลงั
การทดลอง ( = 77.20) พบวา่ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เชน่กนั 

สปุราณีว์ิ  ขวญับุญจนัทร์  และคณะ (2554, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาทิศทางการพฒันา
คณะพลศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยการวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวทางใน
การพฒันาคณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั  ผู้บริหาร  คณาจารย์  อดีตคณาจารย์  นิสิต  ศิษย์เก่า  และบคุลากรคณะพลศกึษา  
ตลอดจนหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องและผู้ ใช้บณัฑิตคณะพลศกึษา  เพ่ือหารูปแบบแนวทางใน
การพัฒนาคณะพลศึกษา  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ บริหารมหาวิทยาลัย  
 ใช้แบบส ารวจและกระบวบการเทคนิคแบบเดลฟาย  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่   
การหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  ผลการวิจัยสรุปทิศทางในการพัฒนาคณะ 
พลศกึษาได้เป็น  4  ด้าน  ดงันี ้

1) ทิศทางการพฒันาด้านโครงสร้างของคณะพลศึกษา  โครงสร้างองค์กรควรมี
การบริหารท่ีคล่องตวั  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนัในแตล่ะภาควิชา  ท างานบรูณาการข้ามภาควิชา
และสาขาวิชา  บุคลากรท างานร่วมกันและมีสามคัคีกันในทุกภาควิชา  มีลกัษณะสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์และวฒันธรรมขององค์กร 

2) ทิศทางการพัฒนาคณะพลศึกษาด้านระบบบริหารงาน  คือ  บุคคลควรมี
ความรู้คามเข้าใจในสายงานอยา่งชดัเจน  มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและรับฟังความคดิเห็น
จากบุคลากรอ่ืน ๆ ผู้ บ ริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในการท างาน  และเปิดโอกาสให้อาจารย์  
และพนักงานรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็น  ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละ
ต าแหน่งงาน  ลงโทษและด าเนินการกับบุคลากรท่ีไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนได้  บริหารงานโดยใช้
หลกัธรรมาภิบาล  ปลกูฝังคา่นิยมร่วมกนั  เพ่ือให้เกิดวฒันธรรมการท างานท่ีพงึประสงค์ 

3) ทิศทางการพัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ผู้ จัดท า
หลักสูตรต้องเป็นผู้ เช่ียวชาญในหลักสูตร  หลักสูตรมีความทันสมัย  มีการบูรณาการหลักสูตร
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เฉพาะสาขาท่ีมีความเก่ียวข้องกัน  บัณฑิตจะต้องมีความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติทักษะ  ระดับ
บณัฑิตศึกษาต้องมีการตีพิมพ์บทความวิจยัในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ  อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรมีคณุวฒุิตรงตามหลกัสตูรนัน้ๆ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยเฉพาะห้องเรียนและสถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
ห้องเรียนควรมีส่ือและอปุกรณ์การสอนท่ีทนัสมยั  อุปกรณ์ในห้องปฏิบตัิการต้องปรับปรุงให้พร้อม  
มีห้องน า้ท่ีสะอาดและเพียงพอ  มีการจดับริการน า้ด่ืมให้เพียงพอขนาดเหมาะสมกับจ านวนนิสิต  
และนิสิตสามารถใช้สนามกีฬาหรืออปุกรณ์ท่ีมีอยูไ่ด้อยา่งเตม็ท่ี 

4) ทิศทางการพฒันาคณะพลศกึษาด้านการบริการวิชาการและสงัคม  คือ  การ
จดัโครงการเชิงรุกตามความต้องการของตลาด  ควรมีการท าแผนปฏิบตัิงานและมีการก าหนด
หวัข้อในการบริการวิชาการในแตล่ะปีให้ชดั  มีการบรูณาการการบริการวิชาการร่วมกบัการจดัการ
เรียนการสอนและภารกิจอ่ืน  เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  จัดโครงการออกไปตามโรงเรียนต่าง ๆ มีการจดัประชุมวิชาการระดบัชาติ  และ
โครงการบริการวิชาการระดบัชมุชนโดยมีการบรูณาการแตล่ะสาขาวิชาในคณะ 

ทวีวรรณ อินดา (2552, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการพฒันารูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของ
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) 
องค์ประกอบการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดม ศึกษาของรัฐ 2) น าเสนอรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
มหาวิทยาลยัของรัฐ จ านวน 6 แห่ง ผู้ ให้ข้อมูล คือผู้ รับผิดชอบงานแผนระดบัมหาวิทยาลยั และ
ระดบัคณะวิชา จ านวน 511 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการ ข้อมลูรวบรวมระหวา่งเดือนเมษายนถึงมิถนุายน 2552 
วิเคราะห์ด้วยสถิติ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบประเภทการวิเคราะห์เชิงส ารวจ (exploratory 
factor analysis) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล(path analysis ) และการวิเคราะห์เนือ้หา 
(content analysis) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1.องค์ประกอบการน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัใินสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ ประกอบด้วย 

8 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถขององค์การ 2) การจดัการความขดัแย้ง 3) การบริหารการ
เปล่ียนแปลง 4) การมอบหมายกลยุทธ์ให้ผู้ รับผิดชอบ 5) การจัดแผนปฏิบัติการรายปี 6) 
วฒันธรรมองค์กร 7) การก าหนดวตัถปุระสงค์ระยะสัน้ และ 8) การจงูใจ  
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2. รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของการน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิในสถาบนัอดุมศกึษาของ
รัฐ ประกอบด้วยพหอุงค์ประกอบท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ซึ่งมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็น
ประโยชน์และถกู ต้องครอบคลมุ สอดคล้องกบัทฤษฎี หลกัการ และแนวคดิตามกรอบการวิจยั 

อนันต์  เตียวต๋อย (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทราบองค์ประกอบการ
บริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และ 2) น าเสนอรูปแบบการ
บริหารคณุภาพแบบเบด็เสร็จในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล มีการด าเนินการวิจยั 4 ขัน้ตอน 
คือ 1) ทบทวนวรรณกรรม 2) สมัภาษณ์ 3) การสร้างเคร่ืองมือ และ 4) การตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารคณุภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลยั 
รองผู้อ านวยการวิทยาลยั จ านวน 205 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ และ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าร้อยละ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์เนือ้หา  ผลการวิจัยพบว่า  
1) องค์ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี  
 7 องค์ประกอบ คือ (1) การให้ความส าคัญกับผู้ รับบริการ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน  
(2) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในองค์กร (3) เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารคณุภาพ (4) ธรรมาภิบาล
ของผู้ บริหาร (5) การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง (6) การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ  
(7) การบริหารงานอย่างต่อเน่ือง และ 2) กระบวนการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วย 8 กระบวนการ คือ (1) การริเร่ิมจากผู้ บริหาร
ระดับสูง (2) การจัดโครงสร้างองค์กรและทีมงาน (3) การจัดระบบเคร่ืองมือคุณภาพ (4) การ
ประกาศใช้และให้ความรู้แก่บคุลากร (5) การก ากบั ติดตาม และประเมินผล (6) การทบทวนและ
การด าเนินงาน (7) การให้รางวัลผู้ ประสบความส าเร็จในการบริหารคุณภาพ และ (8) การ
เทียบเคียงกับหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จ ซึ่งรูปแบบดงักล่าวได้รับการยืนยนัจากผู้ เช่ียวชาญ
ให้สามารถน าไปใช้ได้ 

ธวชั  เติมญวน  (2548, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรม
ศิลปากร  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร  การวิจัยแบ่งออกเป็น  4  ขัน้ตอน   
คือ  ขัน้ตอนท่ี  1  ศกึษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการ  วิธีการ  เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนจาก
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เอกสาร  ต ารา  บทความ  งานวิจัยต่าง ๆ รวมทัง้สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบนัอุดมศกึษา  ขัน้ตอนท่ี  2  ส ารวจสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี
ของสถาบนัอุดมศึกษา  สงักัดกรมศิลปากรตามองค์ประกอบของคณุภาพการศึกษาได้แก่  ด้าน
หลกัสตูร  ด้านอาจารย์  ด้านกระบวนการเรียนการสอน  ด้านนกัศกึษา  ด้านการวดัและประเมินผล  
และด้านปัจจัยเกือ้หนุน  โดยตอบความคิดเห็นของผู้บริหาร  อาจารย์  นักศึกษา  และศิษย์เก่า  
ขัน้ตอนท่ี   3  ส ร้าง รูปแบบการพัฒนาการจัดการเ รียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
สถาบนัอดุมศกึษา  สงักดักรมศิลปากร  โดยน าสภาพปัญหาข้อท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติมาร่างเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอน  แล้วน าไปสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้ เชียวชาญจ านวน  17  คน  โดยใช้เทคนิคเดลฟาย  (Delphi  Technique)  
ขัน้ตอนท่ี  4  ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญา
ตรีของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากรเขตภาคกลางจ านวน  231  คน  พบว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพประกอบด้วย   
1)  ด้านหลักสูตร  ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  และการบริหารหลักสูตร   
2)  ด้านอาจารย์  ได้แก่  การสรรหาอาจารย์  การก าหนดภารกิจของอาจารย์  การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของอาจารย์  และการพฒันาอาจารย์  3)  ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ได้แก่  
การท าแผนการสอน  การจัดท าประมวลการสอน  การจัดตารางสอน  การจัดอาจารย์เข้าสอน  
วิธีการสอน  และการสอนซ่อมเสริม  4)  ด้านนกัศกึษา  ได้แก่  การคดัเลือกนกัศกึษา  การพฒันา
นกัศึกษา  และคุณภาพบณัฑิต  5)  ด้านการวัดและประเมินผล  ได้แก่  หลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล  และความรับผิดชอบในการวดัและประเมินผล  6)  ด้านปัจจยัเกือ้หนนุ  ได้แก่  อาคาร
สถานท่ี  ห้องสมดุ  อปุกรณ์การสอน  และห้องพยาบาล 

อจัฉรา เสาว์เฉลิม (2546, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
พลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน พุทธศักราช  2544 เ พ่ื อพัฒนา รูปแบบ 
การเรียนการสอนพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 การวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ1) การสร้างและพฒันารูปแบบ 2)การทดลองใช้และปรับปรุง แล้วท าการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2
จ านวน 90 คน ของโรงเรียนราชวินิต มธัยม กรุงเทพมหานครฯ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา2546 ใช้
วิธีการสุม่แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) และน ามาสุ่มแยกกลุม่ตวัอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคมุ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 45 
คน ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองกลุ่มละ 8 คาบ คาบละ55 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่
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แผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2544 แล้วประเมินผลและทดสอบความรู้ทัง้ 5 ด้าน คือ 1) ความรู้ 2) เจตคติ 3) ทกัษะ 
4) สมรรถภาพทางกายและ 5) คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์หรือด้านสงัคม ข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์โดย
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 
นี ้ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอน 7 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้ก ากับควบคมุตนเองด้วยสญัญา
การเรียนการสอน 2) ขัน้เตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมใน
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และการอบอุ่นร่างกาย 3) ขัน้การเรียนการสอนเน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
4) ขัน้ฝึกทกัษะ 5) ขัน้น าไปประยุกต์ใช้ 6) ขัน้สมาธิ และ 7) ขัน้สรุปและสุขปฏิบตัิ โดยรูปแบบท่ี
สร้างนีมี้ประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาตามปกติอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
 

8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ยี ฮวง ซี และคณะ  (Shih Yi-Huang, Hsu Jen-Pin, และ Ye Yan-Hong, 2018) ได้

ศึกษาวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยลัยต่าง ๆในประเทศไต้หวนั เพ่ือ
พฒันามนษุย์แบบองค์รวม พบว่า การพฒันามนษุย์แบบองค์รวมนัน้ได้กลายเป็นความกงัวลใจตอ่
การจดัการศกึษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยัไต้หวนัท่ีคาดหวงัให้นกัศกึษาได้พฒันาธรรมชาตคิวามเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบ แต่ค าถามก็คือว่าจะท าอย่างไรท่ีจะน าเอาการศึกษาทัว่ไปมาจดัการเรียน
การสอนเพ่ือพฒันามนษุย์แบบองค์รวม บทความจงึมุง่ท่ีจะตอบค าถามดงักลา่ว  จากการสรุปและ
วิเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ได้กลยุทธ์ในการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม ดงันี ้1) ให้มุ่งเน้นท่ี
การบูรณาการความรู้และการน าคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษา   
2) การพฒันาธรรมชาติของมนษุย์ของนกัศกึษา 3)  การให้ความส าคญักบัชีวิตและประสบการณ์
ของนกัศึกษา 4) การศึกษาทัว่ไปนัน้มีความส าคญัเท่ากันกับการศึกษาทางวิชาชีพ โดยหวงัเป็น
อย่างยิ่งว่าบทความนีจ้ะมอบแนวคิดในการช่วยพฒันาการจดัการศึกษาทัว่ไปในประเทศไต้หวนั
ตามหลกัการพฒันามนษุย์แบบองค์รวม และเปิดโอกาสให้ได้เข้าใจหลกัการของการศกึษาทัว่ไป  

โมฮมัหมดั มคัมลัชิ และคณะ (Mohammad, Sajjadi Seyed, Noaparast Khosrow, 
และ Hashem, 2017) ได้ศกึษาแบบจ าลองทฤษฎีมมุมองเชิงวิทยาการ :  แนวทางใหม่เพ่ือการจดั
การศกึษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยั โดยมุ่งศกึษาและสนนัสนุนแบบจ าลองทฤษฎีสร้างแรงจงูใจด้วย
การศกึษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยั ท่ีช่วยสร้างแรงจงูใจให้นกัศกึษามีความต้องการภายในจิตใจท่ีจะ
พฒันาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์และค้นคว้าความรู้ท่ีหลากหลายแนวทางนีจ้ะสามารถช่วยให้
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นกัศึกษาไม่คิดว่าการเรียนวิชาศึกษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยันัน้เป็นอุปสรรคต่อการจบการศึกษา
ระดบัมหาวิทยาลยั  แตจ่ะมองว่าการศกึษาวิชาศกึษาทัว่ไปเป็นโอกาสท่ียิ่งใหญ่ท่ีประเมินคา่มิได้
ในการพฒันาตวัเองให้เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย โดยระเบียบ
วิธีวิจัยท่ีใช้คือการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณแนวปฎิฐานนิยม  มีการวิเคราะห์งานเขียนท่ี
เก่ียวข้องกับหัวข้องานวิจัยและค าถามวิจัย และใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงเพ่ือเก็บ
ข้อมลูวิจยั จากการเก็บข้อมลูวิจยั พบว่า วิชาศึกษาทัว่ไปแตล่ะด้านต้องใช้ทกัษะและความเข้าใจ
เฉพาะ และการฝึกกระบวนการคิดและการใช้เหตผุลในแตล่ะศาสตร์ศกึษาทัว่ไปนัน้ถือเป็นมมุมอง
เชิงวิทยาการ ซึ่งเม่ือหากศึกษามุมมองนีจ้ะสามารถศึกษาโลกจากมุมมองเฉพาะด้านและท าให้
สามารถศกึษาและเข้าใจลกัษณะเฉพาะของมิติตา่งๆของโลกได้ ดงันัน้แล้ว การศกึษาทัว่ไปได้ใช้
มมุมองเชิงวิทยาการของศาสตร์ท่ีหลากหลายเข้าด้วยกนัเพ่ือพฒันาและขยายฐานความเข้าใจของ
เราเก่ียวกบัโลกให้กว้างขวางและลกึซึง้ยิ่งขึน้  

ซูซานน่า (Susanna Wai Ching Lai-Yeung, 2016) ได้ศึกษาการพัฒนาปรับปรุง
รายวิชาศกึษาทัว่ไปเพ่ือแก้ไขปัญหาทางจิตเวชของนกัศกึษาปริญญาตรี โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถเชิงวิชาการ ความเช่ียวชาญ และการลงมือปฏิบตัิ โดยศึกษาจากผลลัพธ์ท่ีศึกษา
ความเป็นมา แรงผลักดันส่งเสริม และข้อพิจารณาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยปรับปรุงพัฒนาและ
น าเสนอเก่ียวกับรายวิชาศกึษาทัว่ไปเพ่ือแก้ไขปัญหาทางจิตเวชท่ีพบเจอในนกัศึกษาปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ซึ่งมาจากสาขาวิชาท่ีแตกต่างกันออกไป บทความนีก้ล่าวถึง
ปัญหาการศึกษาท่ีนกัศึกษาได้ประสบ รวมไปถึงน าเสนอเก่ียวกับวิธีการต่างๆ ท่ีใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในเร่ืองของการออกแบบรายวิชาใหม่และการใช้งานจริง แม้จะมีข้อจ ากัดหลายอย่างใน
เร่ืองของการใช้งานจริง แตร่ายวิชาใหม่ได้ประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ท่ีวางไว้
อยา่งนา่พอใจ เห็นได้ชดัจากการเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี ้มีผู้ลงทะเบียนเรียนเตม็อยา่ง
รวดเร็วและสดัส่วนนกัศกึษาท่ีลงเรียนในวิชาดงักลา่วยงัเพิ่มขึน้เกือบเท่าตวัในการเปิดสอนครัง้ท่ี 2 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีออกแบบมาแบบเจาะจงตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้นัน้ จะ
เป็นหนทางท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาและการจัดการกับปัญหาทางจิตเวชของ
นกัศกึษาปริญญาตรีตรงตามความต้องการ 

โรบิน (Mueller, 2013)  ได้ศึกษาแบบจ าลองทั่วไปเก่ียวกับค่านิยมองค์กรในการ
บริหารการศึกษา  พบว่า  นกัทฤษฏีทางด้านคา่นิยมหลายคนในแวดวงการบริหารการศึกษาเห็น
พ้องต้องกันว่า ความเข้าใจในเร่ืองค่านิยมองค์กรนัน้เป็นสิ่งส าคญัอย่างนิ่งต่อประสิทธิภาพของ
องค์กร อย่างไรก็ตาม งานวิจยัในด้านดงักล่าวเหมือนจะเป็นเพียงแคก่ารท าการศกึษาในระดบัผิว



  116 

เผินเพียงเท่านัน้ จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วนัน้ ได้ค้นพบว่า ไม่มีค านิยาม/ความหมาย
ท่ีชดัเจนว่าคา่นิยมขององค์กรคืออะไร หรือมีผลกระทบท่ีตามมาหรือไม่หลงัจากท่ีมีการบงัคบัใช่
คา่นิยมตา่งๆ ในองค์กร หนึ่งในประเด็นท่ีส าคญัในก าหนดคา่นิยมในองค์กรท่ีเห็นได้ชดัในปัจจบุนั
คือ ไม่มีข้อตกลงท่ีชัดเจนเก่ียวกับตัวบ่งชีท่ี้เหมาะสมเพ่ือบังคับใช้ค่านิยมนัน้ๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จ นอกจากนี ้ผู้ ท่ีมีส่วนในการก าหนดคา่นิยมในองค์กรยงัเข้าใจไปเองอยู่บอ่ยครัง้ว่าสิ่ง
เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีเข้าใจกนัโดยทัว่ไป ซึ่งถ้าเป็นเชน่นัน้ แนวคิดของคา่นิยมองค์กรประกอบไปด้วยข้อ
ใดบ้าง และให้ค านิยามว่าอย่างไรนัน้ บทความนีไ้ด้สรุปงานวิจัยท่ีศึกษาเพ่ือไขข้อกระจ่างแจ้ ง
เก่ียวกับการท าความเข้าใจของการบงัคบัใช้ค่านิยมองค์กร พร้อมทัง้น าเสนอแบบจ าลองทั่วไป
เก่ียวกบัคา่นิยมองค์กรโดยอ้างอิงผลลพัธ์จากงานวิจยัท่ีได้ศกึษามาแล้ว 

พอล  เดวิด  และเดวิด  พีเบิร์น (Paul Newton, David Burgess, และ David P. 
Burns, 2010) ได้ศึกษาแบบจ าลองต่างๆ ในการบริหารการศึกษา โดยทบทวนผลงานวิพากษ์ท่ี
มุ่งเน้นไปในเชิงทฤษฎีของวิลโลเวอร์ โดยทบทวนวรรณกรรมค ากล่าวของวิลโลเวอร์ เม่ือ 3 
ทศวรรษก่อนหน้านี ้ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งท่ีคนเราพูดว่าเป็นทฤษฎีในการบริหารการศึกษานัน้ โดย
แท้จริงแล้วมุ่งเน้นไปในเชิงทฤษฎีเพียงเท่านัน้” ถ้าเราเห็นพ้องต้องกนักับสิ่งท่ีวิลโลเวอร์กล่าวมา
นัน้วา่เป็นเร่ืองจริง แล้วความหมายท่ีค ากล่าวอ้างนีพ้ดูถึงคืออะไรในเร่ืองของการบริหารการศกึษา 
ทัง้ในเชิงทฤษฎีศึกษารวมไปถึงการประยุกต์ใช้ของมมุมองต่างๆ เหล่านีท่ี้มุ่งเน้นไปในเชิงทฤษฎี
การบริหารการศึกษาซึ่งก าลังได้รับการยอมรับและน ามาใช้ว่าเป็นทฤษฎี บทความนีไ้ด้ศึกษา
เพ่ือท่ีจะตอบค าถามนีแ้ละพบว่า สิ่งท่ีวิลโลเวอร์กล่าวมานัน้ว่ามุ่งเน้นไปในเชิงทฤษฎี เรียกว่าเป็น
แบบจ าลองในสาขาวิชาอ่ืน นอกจากนี ้แบบจ าลองต่างๆ ท่ีว่านัน้และได้จ าแนกว่าเป็นสิ่งอ่ืนท่ี
แตกตา่งอย่างชดัเจนทางด้านกรอบความคิดจากทฤษฏี บทความนีจ้ึงกล่าวถึงการน าแบบจ าลอง
เหลา่นีไ้ปใช้ในเป็น “วิถีปฏิบตัใินการบริหารการศกึษา” 

ซุก (Suk-Hyang Lee, 2008) ได้ศึกษาความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง: 
สิทธิและโอกาสในการเข้าถึงหลกัสตูรรายวิชาศกึษาทัว่ไป การศกึษาครัง้นีก้ล่าวถึงข้อบงัคบัของรัฐ
เก่ียวกบัการบงัคบัใช้ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงการให้บริการและการเข้าถึงหลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไป
นัน้เป็นสิ่งท่ีท้าทายส าหรับนกัการศกึษาพิเศษระดบัมัธยมศกึษามาเป็นเวลานาน แตอ่ย่างไรก็ตาม 
สิ่งปฏิบัติท่ีเคยท ามาก่อนหน้านีก็้ดูเหมือนจะเป็นความพยายามท่ีจะให้ความส าคัญในการ
ตดัสินใจด้วยตนเอง ดงันัน้แล้ว งานวิจัยชิน้นีไ้ด้ศึกษาผลกระทบของการให้ความส าคญัในการ
ตดัสินใจด้วยตนเองท่ีถกูใช้เป็นยทุธศาสตร์การเรียนการสอน เพ่ือศกึษา  1)  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
การตดัสินใจด้วยตนเองและการเข้าถึงหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป  และ  2)  ผลกระทบของการให้
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ความส าคญัเก่ียวกบัการตดัสินใจด้วยตนเองท่ีถกูเพิ่มเข้ามาในหลกัสตูรเพ่ือให้นกัเรียนท่ีบกพร่อง
ทางด้านร่างกายในระดบัมัธยมศึกษามีสิทธิ และโอกาสในการเข้าถึงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
ส าหรับ งานวิจัยชิน้นีใ้ช้วิธีการทดลองแบบสุ่มในกลุ่มควบคุมโดยส ารวจวิธีการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนในการระบุความสามารถในการเข้าถึงหลกัสูตรวิชาศกึษาทัว่ไปทัง้ก่อนและหลงัท่ีมีการ
น าแบบจ าลองทางการศึกษานีไ้ปใช้ ซึ่งแบบจ าลองท่ีว่านีก็้คือเด็กนักเรียนสามารถก าหนดการ
เรียนของตัวเองได้ การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์แบบพหุระดบั ผลการศึกษา
ชีใ้ห้เห็นว่าผลกระทบเชิงบวกท่ีส าคญัเก่ียวกับการให้ความส าคญัในการตดัสินใจด้วยตนเองใน
เร่ืองการเข้าถึงหลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไปส าหรับนกัศกึษาท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย รวมไป
ถึงระดบัในการเปล่ียนแปลงหลกัสตูรและส่งเสริมสนบัสนนุในเร่ืองอ่ืนๆนัน้เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการ
สนบัสนนุและสง่เสริมการเข้าถึงหลกัสตูรรวมทัง้ความก้าวหน้าในการเรียนของนกัเรียนเองอีกด้วย 

สโลน (Sloan, 2002, อ้างถึงใน สุรเสน  ทั่งทอง , 2556)  ได้ศึกษารูปแบบส าหรับ
ภาวะผู้ น าท่ีมีประสิทธิผลในวิทยาลัยชุมชนท่ียอมรับไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือจะกล่าวถึงความซบัซ้อนของภาวะผู้น าและของสถานการณ์ภาวะผู้น าในวิทยาลัย 
การปรับปรุงคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองการศกึษาครัง้นีจ้ึงได้พิจารณาเกณฑ์ต่าง ๆ จ านวน
มาก ซึ่งได้แก่ สถานการณ์ของภาวะผู้น าและตวัแปร แทรกแซงท่ีส่งผลต่อสถานการณ์ของภาวะ
ผู้น า รวมทัง้ลกัษณะของบคุลิกภาพรูปแบบภาวะผู้น า และรูปแบบของทีมประธานและผู้น าอาวโุส
อ่ืน ๆ การศึกษาครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาโครงสร้างทางทฤษฎีของภาวะผู้ น าท่ี มี
ประสิทธิผลในวิทยาลยัชุมชนท่ีได้รับเอาหรือต้องการรับเอาหลกัการปรับปรุงคณุภาพการศึกษา
ต่อเน่ือง สถาบนัสองแห่งนีไ้ด้รับการระบุว่า ประสบความส าเร็จตามการประเมินระดบัน าเกณฑ์
การศกึษา เพ่ือความเป็นเลิศทางการปฏิบตัขิองมลัคอล์ม บอลดริดจ์ไปใช้แบบสอบถามบคุลิกภาพ
ทางอาชีพได้น าไปใช้เพ่ือก าหนดลกัษณะบคุลิกภาพท่ีวิกฤตประเภทของทีม และรูปแบบภาวะผู้น า
ของประธานและสมาชิกอาวุโสของทีมและได้ใช้แบบสอบถามรายงานของสถาบันและการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือให้เข้าใจการปฏิบัติของภาวะผู้ น าของซีอีโอ และเพ่ือส ารวจ
โครงสร้างขององค์กร ผลการศกึษาครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นลกัษณะภาวะผู้น าและพฤติกรรมจ านวนมากท่ีมี
ความส าคัญต่อการน าไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อเน่ืองไปใช้แล้วประสบความส าเร็จ 
ถึงแม้วา่การปรับปรุงคณุภาพการศกึษาตอ่เน่ืองสามารถจะประสบความส าเร็จในสภาพแวดล้อมท่ี
หลากหลายแต่การน าไปใช้จ าเป็นต้อง มีข้อผูกพันในระยะยาวมากถึง 10-15 ปีประธานควรจะ
มอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนและควรจะรวมแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าและผู้ตามใช้อิทธิพลร่วมกันเข้าไว้
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ด้วยทีมต่าง ๆ ท่ีมีหน้าท่ีร่วมกันและโครงสร้างของงานตามแนวนอนควรจะได้รับการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของการปรับปรุงคณุภาพการศกึษาตอ่เน่ืองจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า 

แทรซ่ี และวิลเลียมส์ (Tracy และ William J. M., 2001) ได้ศึกษาเก่ียวกับการ
ประเมินผู้บริหารและบทบาทของผู้บริหารเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความมุ่ง
หมายเพ่ือเสนอมุมมองด้านภาวะผู้น าและการประเมินแก่นกัปฏิบตัิ และเพ่ือศึกษาคณุภาพและ
กรอบของภาวะผู้น าท่ีหลากหลายตามท่ีอ้างไว้ในวรรณกรรมทางการศึกษาท่ีเ ก่ียวข้อง และเพ่ือ
ศึกษาบทบาทของการประเมินและความสัมพันธ์ของการประเมินกับภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผล 
การศึกษาครัง้นีใ้ช้กลุ่มโรงเรียนจ านวน3 กลุ่ม ในต าบลต่างกัน 3 ต าบลในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ 
โดยใช้ข้อมลูแบบสามเส้าจากการส ารวจการสมัภาษณ์ตวัต่อตวั และการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ 
ผู้ บริหารระดับท่ีตัง้โรงเรียนและระดับกลุ่มโรงเรียนได้รับขอร้องให้ร่วมในการส ารวจแบบ
อาสาสมคัร ผู้บริหารระดบักลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการสมัภาษณ์ตวัต่อตวั และผู้บริหารระดบัท่ีตัง้
โรงเ รียนได้รับการสุ่มเลือกให้ร่วมในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผลการศึกษาพบว่า มี
ความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างการมีคุณภาพของภาวะผู้ น าในกระบวนการประเมินกับ
ประสิทธิผลของกระบวนการประเมินตามท่ีรับรู้การศึกษามุ่งเน้นจ าเพาะเร่ืองเนือ้หาของ
กระบวนการประเมิน ผู้ บริหารเห็นพ้องกับคุณภาพของภาวะผู้น า ท่ีอ้างในการวิจัยครัง้นีว้่ามี
ความส าคญัต่อภาวะผู้น าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ข้อมูลเชิงคณุภาพเสนอแนะในระดบัน้อย ว่า
คุณภาพของภาวะผู้ น าท่ีอ้างว่ามีความส าคัญท่ีสุดนัน้มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของกลุ่ม
โรงเรียนท่ีเข้ามีส่วนร่วมครัง้นี ้ผู้บริหารรู้สกึวา่กระบวนการประเมินได้ออกแบบเก่ียวกบักรอบภาวะ
ผู้น า เช่น กรอบภาวะผู้น าท่ีศนูย์ ISLLC ได้พฒันาขึน้นัน้ ได้แก่ วิสยัทศัน์ วฒันธรรมและการสอน 
การร่วมมือกันปฏิบัติ การจัดการ บริบททางการเมืองทางสังคม และจริยธรรมเหล่านีจ้ะเป็น
ประโยชน์ในกระบวนการประเมินและเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้านการบริหาร
ข้อมลูเชิงปริมาณก็ให้สารสนเทศเก่ียวกบัทกัษะการประเมิน ท่ีได้จากกระบวนการผู้บริหารรู้สึกว่า
บทสนทนาท่ีก าลงัด าเนินอยู่และความสมัพนัธ์กับผู้นิเทศของตนท่ีท างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดนัน้
เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของกระบวนการประเมิน ผู้บริหารกล่าวด้วยว่าเพ่ือนสอนเพ่ือนและการ
สะท้อนตนเองจะเป็นความคิดท่ีผู้บริหารอยากจะท าการศึกษาต่อไปเพ่ือรวมไว้ในข้อเสนอแนะ
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาลและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนท่ีต้องการน ากระบวนการประเมินท่ีมี
ประสิทธิผลไปใช้ ซึง่สง่เสริมภาวะผู้น าท่ีมีคณุภาพ 
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แม็คโกเวิ ร์น (McGovern, 1999)  ไ ด้ศึกษาวิจัย เ ร่ือง รูปแบบท่ีดีท่ีสุดในการ
ประเมินผลการให้บริการอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนกักีฬาชัน้น า เพ่ือตรวจสอบ
คณุคา่และผลกระทบการให้บริการของศนูย์ฝึกกีฬานานาชาตแิหง่ชาติแคนาดา กลุม่ตวัอย่าง เป็น
นกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และผู้ จดับริการของศนูย์ฝึก จ านวน  17 ชนิดกีฬา และ 11 การให้บริการ โดย
ประเมินผลการให้บริการด้านตา่งๆ คือการแพทย์ สรีรวิทยา การนวด จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการ 
กายภาพบ าบดั ความแข็งแรงและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ศนูย์ทรัพยากร นกักีฬาอาชีพ 
และการวางแผนการเงินและการประชาสัมพันธ์ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการจัดบริการท่ีได้ผล 
และเป็นสิ่งท่ีนกักีฬาชัน้น าต้องการมากเป็นพิเศษ คืองานอาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแตล่ะคนค านึงในการ
พฒันาตนเอง นกักีฬาท่ีได้รับมอบอ านาจในการวางแผนการจดัช่วงการฝึก และการพฒันาการฝึก
ของโปรแกรม มีความรู้สึกในการรับผิดชอบและอุทิศตวัต่อการฝึกเป็นอย่างมาก ซึ่งพบว่าจุดเน้น
หนกัความต้องการของนกักีฬาแตล่ะคนอยู่ท่ีต้องการให้ศนูย์ฝึกกีฬามีการพฒันาโปรแกรมการฝึก 
และต้องการให้ทีมบริการกีฬาพฒันาความสามคัคี ซึง่เก่ียวข้องกบัผลท่ีตามมาในศนูย์ฝึก 

คิคุลลิส (Kikulis, 1992)  ได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านกลยุทธ์ในการจัดรูปแบบ
องค์กรขององค์กรระดบัชาติ  วตัถปุระสงค์ของการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการท าความเข้าใจลกัษณะหรือ
การเปล่ียนแปลงด้านกลยุทธ์ในการจัดรูปแบบองค์กรขององค์กรกีฬาระดับชาติเพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์นี ้ จึงแบง่การศกึษาครัง้นีอ้อกเป็น  3  ส่วน ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั แตก็่มีสว่นเก่ียวข้องกนั
ด้วย  ในส่วนแรกเป็นการศึกษาทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเก่ียวกับโครงสร้างขององค์กร
กีฬาสมัครเล่นในแคนาดา  ซึ่งท าให้ได้ข้อสนเทศท่ีแสดงให้เห็นถึงการจัดเตรียม ค่านิยม และ
รูปแบบโครงสร้างองค์กรขององค์กรกีฬาระดับชาติ  ส่วนใหญ่มีการระบุถึงรูปแบบโครงสร้าง  
3 รูปแบบ คือ แบบโต๊ะอาหาร แบบห้องพกั และแบบส านกังานบริหาร ซึ่งใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ชีแ้นะการวิเคราะห์รูปแบบขององค์กรและรูปแบบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีอยู่ในองค์กรกีฬา
ระดบัชาติกลุ่มหนึ่ง ส่วนท่ีสองเป็นการวิ เคราะห์รูปแบบองค์กรกีฬาระดบัชาติ 36 แห่ง ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกบัโปรแกรมการวางแผนในระยะท่ีส่ี ระหวา่งปี 1984 – 1988 จากรูปแบบโครงสร้างทัง้ 3 
รูปแบบดงักล่าว แต่ละรูปแบบถูกก าหนดรูปแบบส าหรับอ้างถึง  3 ประการ คือ ความช านาญ
เฉพาะด้าน ความเป็นมาตรฐาน และการตดัสินใจ มีการก าหนดเค้าโครงร่างของรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือ
ใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมินความหลากหลายของรูปแบบองค์กรและรูปแบบการเปล่ียนแปลงใน 
3 ชว่งเวลา คือปี 1984 ปี 1986 และปี 1988 องค์กรกีฬาแหง่ชาติมีการเปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบ
ของการเปล่ียนแปลง 5 แบบ คือ แบบเฉ่ือย แบบเข้ามารวมกัน แบบก าหนดจุดมุ่งหมายใหม่ใน
ทิศทางท่ีมุ่งไปสู่รูปแบบส านกับริหาร ส่วนท่ีสามเป็นการศกึษาการเปล่ียนแปลงในด้านโครงสร้าง
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การตดัสินใจส าหรับองค์กรกีฬาแห่งชาติทัง้ 396 แห่ง การวิเคราะห์การตดัสินใจพบว่ามีมิติตา่ง ๆ 
คือ การท าให้เป็นรูปแบบเส้นทาง  การตดัสินใจระดบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ และความ
ตัง้ใจในการตดัสินใจ มีความส าคญัมากกว่าหวัข้อเร่ืองของการตดัสินใจ เม่ือพยายามท่ีจะเข้าใจ
โครงสรร้างของการตัดสินใจจากโครงสร้างแบบ ต่าง ๆ  ขององค์กรกีฬาแห่งชาติ ซึ่งรูปแบบ
ส านักงานบริหารจะมีลักษณะของความตัง้ใจในการตัดสินใจ คือ การน าโดยมืออาชีพและ
ช่วยเหลือโดยอาสาสมคัร โครงสร้างของการตดัสินใจเปล่ียนแปลงไปตามหวัข้อของการตดัสินใจ 
แตเ่ม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ๆ แล้วก็แสดงให้เห็นวา่ความตัง้ใจของการตดัสินใจจาก
อาสาสมคัรสูมื่ออาชีพไมไ่ด้เกิดในชว่งการเปล่ียนแปลงใน 

สแตก (Stack, 1991) ศกึษาการริเร่ิมน าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ 
ในโรงเรียน Rock Prairie ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตัง้ใหม่ในเขตพืน้ท่ีการศึกษา  College 
Station รัฐเท็กซสั เพ่ือศกึษาผลกระทบของการปฏิบตัิงานของโรงเรียนใน 3 ด้าน คือ ด้านบคุลากร
ด้านผู้ปกครองและด้านนกัเรียน โดยศึกษาการปฏิบตัิงานของโรงเรียนเก่ียวกับงบประมาณ การ
คดัเลือกบคุลากร ขวญัและก าลงัใจของครู และการบริหารจดัการโรงเรียน 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1) ครูและผู้ปกครองมีความรู้สกึเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกนัโดยเฉพาะในแง่ 

ภารกิจของโรงเรียน 
2) ระดบัการมีสว่นร่วมของครูสงูขึน้ ท าให้ครูมีขวญัและก าลงัใจสงูขึน้ 
3) การท่ีครูมีส่วนร่วมตดัสินใจมากขึน้และการท่ีความเช่ียวชาญของครูถกูใช้

ไปในทางบวกมากขึน้ท าให้ความเป็นวิชาชีพของครูสงูขึน้ และความต้องการของโรงเรียนได้รับการ
กลา่วถึงมากขึน้ 

4) การท่ีผู้ ปกครองกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารโรงเรียน  
รูปแบบนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีชอ่งทางในการให้ความร่วมมือมากขึน้ 

5) แม้การบริหารแบบนีจ้ะท าให้ครูมีความเป็นนักวิชาชีพสูงขึน้ ช่วยให้
ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมมากขึน้ แต่นักเรียนก็ยังคงเป็นคนกลุ่มแรกท่ีได้รับประโยชน์ กล่าวคือ
บรรยากาศทางบวกในโรงเรียน ความสามคัคีของครูและความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนเก่ียวข้องของ
ผู้ปกครองน าพาไปสูก่ารสอนท่ีมีประสิทธิผล 

6) การมีส่วนร่วมของครูในการคดัสรรบุคลากร กระบวนการ  งบประมาณ 
และกระบวนการปรับปรุงโรงเรียนท าให้โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียน
ได้มาก 
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เบคเกอร์ (Becker, 1972) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การประเมินผลโปรแกรมพลศกึษาของ
นกัเรียนชาย ในวิทยาลยัชุมชนรัฐโอเรกอน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย กลุ่ม
ประชากร ได้แก่ ครูพลศกึษาของวิทยาลยัชมุชนจ านวน 12 แห่ง ผลการวิจยัพบว่า ครูพลศกึษามี
วิธีการประเมินผลอยู่ในระดบัดี แตก่ารจดัโปรแกรมทางพลศกึษา และการจดักิจกรรมพลศกึษายงั
ต้องปรับปรับอีกมากอปุกรณ์มีไม่เพียงพอคณุวฒุิของผู้สอนวิชาพลศกึษา ควรได้รับการสนบัสนุน
และสง่เสริมให้มีการศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้ 

ฮันแนน และฟรีแมน  (Hannan, 1985) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การส ารวจหลักสูตร
โรงเรียนอนุบาลในซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือน าเสนอกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีควรน ามาใช้ในโรงเรียนอนุบาลมีอะไรบ้าง ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริหารในโรงเรียน 45 แห่ง 
เป็นเจ้าของโรงเรียน 27 แห่ง เป็นผู้บริหารท่ีได้รับการว่าจ้าง ประมาณ 400 คน การสอนแต่ละวิชา
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ตอ่กิจกรรม ทฤษฎีเฟรอเบลมอนเตสซอร่ี โดยมีเป้าหมายในการจดัคือ
ต้องการให้นกัเรียนได้รับการสง่เสริมพฒันาการทัง้ 4 ด้านอยา่งเตม็ท่ี 

เมลนิชุค (Mclnychuk, 1992) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “ ความเข้าใจในการใช้ 
หลกัสูตรการศกึษาในชีวิตจริงของครูพลศกึษา” โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือส ารวจความหมายของการ
น าหลกัสูตรใหม่ไปใช้ของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมธัยมศึกษาวิธีการศึกษาด าเนินการ โดยการ
สงัเคราะห์ เอกสาร วารสาร บทความ สงัเกตการสอน สนทนา สมัภาษณ์ และการวิพาก วิจารณ์ 
ด้วยเหตผุล ทัง้นีเ้พ่ือมุ่งท่ีจะอธิบายแจกแจงพฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆ ในรายละเอียดของครู
ผู้ ใช้หลักสูตรโดยตรง ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความต้องการในการช่วยสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
ต้องการให้มีผลสะท้อนกลับต้องการให้ความมั่นใจตลอดเวลาในกระบวนการใช่หลักสูตร 
นอกจากนีย้งัมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ นอกจากนัน้
แล้ว การรับฟังเสียงของครูบ้างก็จะเป็นสิ่งท่ีดี เพราะสิ่งท่ีครูต้องการได้แก่ การยอมรับนบัถือ และ
เสถียรภาพในการท างานตลอดจนต้องการเวลาและการสนบัสนนุจากผู้บริหาร 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
รายวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี พบวา่ เอกสารและงานวิจยั
ส่วนใหญ่ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจดัการการศึกษาท่ีภายในสถานศึกษาเพ่ือให้การด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน  ทัง้นีผู้้ วิจยัได้น าประเด็นท่ีได้
จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในข้างต้นประกอบการด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนคือ การศกึษา ทบทวน 
ส ารวจเอกสารข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง มาประยกุต์ใช้เป็นกรอบตามการวิจยัในครัง้นี ้ซึ่งเป็นงานวิจยัและ
พฒันา (Research and Development) โดยใช้วิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
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ระหว่างวิธีวิจยัเชิงคณุภาพและวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีศกึษาสภาพ ปัญหา และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในการบริหารจดัการวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ผ่านการสมัภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยน าแนวคิดและทฤษฎีการบริหาร มา
ก าหนดประเด็นในการศกึษา 7 ด้าน คือ (1) ด้านโครงสร้างการบริหาร (2) ด้านหลกัสตูร (3) ด้าน
บคุลากร  (4) ด้านงบประมาณ (5) ด้านการจดัการเรียนรู้  (6) ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู้  และ (7) ด้านการประเมินผล และการส ารวจความต้องการจ าเป็นในกลุ่มนกัศกึษา น าผลท่ี
ได้จากการศึกษามาสังเคราะห์ข้อมูลและร่างรูปแบบการบริหารจดัการรายวิชาพลศึกษา หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยน าทฤษฎีระบบ (System Theory) มาใช้ในการ
ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 3 ด้าน คือ ปัจจยัน าเข้า (input) กระบวนการ (process)  และ
ผลผลิต (output)  โดยน าวงจรคณุภาพเดมมิ่ง (PDCA) มาใช้ในองค์ประกอบท่ี 2 ด้านกระบวนการ 
คือ การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข  จากนัน้น าแนวคิดเก่ียวกบั
มาตรฐานการประเมินมาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมโดยผู้ เช่ียวชาญ  และยืนยนั
รูปแบบการบริหารจดัการรายวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยผู้บริหาร อาจารย์พล
ศกึษา และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
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บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง  การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป  
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ครัง้นี ้เป็นการวิจยัและพฒันา  (research and development) โดย
ใช้วิธีการวิจยัแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research)  แบบเท่าเทียมตามล าดบั  (Sequential  
-  Equal Status Design) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการวิจัยเชิง
คณุภาพเป็นตวัน า และวิธีการวิจยัเชิงปริมาณเป็นตวัตาม  ซึง่ก าหนดกระบวนการวิจยั จ าแนกเป็น 
2 ระยะ ท่ีสอดคล้องกบัความมุง่หมายเฉพาะของการวิจยัเป็นการวิจยั ดงันี ้

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
ในระยะนี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
ตามความมุ่งหมายเฉพาะข้อท่ี 1 โดยเป็นการวิจยัแบบส ารวจ (Survey research) ใช้วิธีการวิจยั
แบบผสานวิธี (Mixed method research) ซึง่จ าแนกออกเป็นขัน้ตอนทัง้หมด 3 ขัน้ตอน 

ระยะที่   2  การสร้าง  พัฒนา  ตรวจสอบ และยืนยันคณุภาพรูปแบบการบริหาร
จดัการวิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ประกอบด้วย ในระยะ
นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ตามความมุง่หมายเฉพาะข้อท่ี 2 และ 3 โดย
เป็นการวิจัยแบบสังเคราะห์ (Synthesis research) ร่วมกับการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation 
research) ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method research) ซึ่งจ าแนกออกเป็นขัน้ตอน
ทัง้หมด 4 ขัน้ตอน 

วิธีการด าเนินวิจยัครัง้นีส้ามารถแสดงขัน้ตอนของการวิจยั (Research flowchart) ได้ดงั
ภาพประกอบ 13 และตาราง  2 - 3 

 
 
 
 
 
 



  124 

ระยะของการวิจยั   กระบวนการวิจยั     ผลผลิต 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 ขัน้ตอนในการด าเนินการการวิจยั 

รูปแบบการบริหารจดัการราย 
วิชาพลศกึษา  หมวดวชิาศกึษา 
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

ที่มีคณุภาพ 

ระยะที่   1  การศึกษา
สภาพ  ปัญหา  ความ
ต้องการจ า เ ป็น   และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ของการบริหารจัดการ
รายวิชาพลศึกษา  หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป   
 

ระยะที่   2  การสร้าง  
พฒันา  ตรวจสอบและ
ยื น ยั น รู ป แ บ บ ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร วิ ช า 
พลศึกษา  หมวดศึกษา
วิชาทัว่ไป 
 

ขัน้ตอนท่ี 7  ปรับปรุง  แก้ไขรูปแบบการ
บริหารจดัการวชิาพลศกึษา  หมวดวชิา
ศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี
และเผยแพร่ 
 

ขัน้ตอนท่ี 1  สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญ  
 

ขัน้ตอนท่ี 2  จดัสนทนากลุม่ (focus  
group)  อาจารย์ผู้สอนและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง   
 

ขัน้ตอนท่ี 3  ส ารวจความต้องการ
จ าเป็นในกลุม่นกัศกึษา 
 

ขัน้ตอนท่ี 4  สร้างรูปแบบการบริหาร
จดัการรายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป   
 
 ขัน้ตอนท่ี 5  ประเมินรูปแบบการ
บริหารจดัการ วิชาพลศกึษา  หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป โดยผู้ เช่ียวชาญ 
 
 
ขัน้ตอนท่ี 6  ยืนยนัคณุภาพรูปแบบการ
บริหารจดัการ วิชาพลศกึษา  หมวดวชิา
ศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
โดยผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
 
 

สภาพ  ปัญหา  ความต้องการ
จ าเป็น  และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของการบริหารจดัการวชิา
พลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

 

แนวทางในการร่างรูปแบบการ
บริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

ร่างรูปแบบการบริหารจดัการ
รายวชิาพลศกึษา  หมวดวิชา

ศกึษาทัว่ไป 

คณุภาพของรูปแบบการบริหารจดัการ
รายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษา

ทัว่ไปในด้านความถกูต้อง  
และความเหมาะสม 

คณุภาพของรูปแบบการบริหารจดัการ
รายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษา
ทัว่ไปความเป็นประโยชน์ ความเป็นไป
ได้ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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ตาราง 2  สรุปวิธีการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี  1  การศกึษาสภาพ  ปัญหา ความต้องการจ าเป็น 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป             
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

วิธีการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลที่ได้ 

ขัน้ตอนที่  1  สมัภาษณ์ผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหารจดัการวชิาพลศกึษา  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   
สมัภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-
structured 
interview) 

- กลุม่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั  
อบุลราชธานี จ านวน  
7  คน   
- กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ   
จ านวน  5  คน   

แบบสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง 

วิเคราะห์เนือ้หา 
(Content 
Analysis) ร่วมกบั
การสรุปอปุนยั  
(Analytic  
Induction)   

สภาพ  ปัญหา   
ความต้องการ
จ าเป็น  และ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาของการ
บริหารจดัการวิชา
พลศกึษา หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป   

ขัน้ตอนที่  2  จดัสนทนากลุม่อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง   
จดัสนทนากลุม่

(focus  group)   
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
พลศกึษา  และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
รวมจ านวนทัง้สิน้  12  
คน 
   
   

 ประเด็นค าถามใน
การสนทนากลุม่ 

วิเคราะห์เนือ้หา 
(Content 
Analysis) ร่วมกบั
การสรุปอปุนยั  
(Analytic  
Induction)   

สภาพ  ปัญหา   
ความต้องการ
จ าเป็น  และ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาของการ
บริหารจดัการวิชา
พลศกึษา หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป   

ขัน้ตอนที่  3  ส ารวจความต้องการจ าเป็น 
การส ารวจความ
ต้องการจ าเป็น  

นกัศกึษา
มหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี 
จ านวน 386 คน  

แบบสอบถามความ
ต้องการจ าเป็น  5  ด้าน  
ได้แก่   
1. ด้านหลกัสตูร   
2. ด้านบคุลากร 
3. ด้านการจดัการเรียน
การสอน 
4. ด้านสถานที่ และสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ 
5. ด้านประเมินผล 
 
 

สถิติพืน้ฐาน  และ
การวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น
ด้วยวิธี PNI 
Modified 

- สภาพการ
ด าเนินการที่
คาดหวงั 
- สภาพการ
ด าเนินการปัจจบุนั 
- ความต้องการ
จ าเป็นของการ
บริหารจดัการวิชา
พลศกึษา หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป   
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ตาราง 3  สรุปวิธีการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี  2  การสร้าง พฒันา ตรวจสอบ และยืนยนัคณุภาพ
รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 

วิธีการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้ 
ขัน้ตอนที่  4  สร้างรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   
สร้างรูปแบบการ
บริหารจดัการวิชา
พลศกึษา หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป   

- ข้อมลูที่ได้จากระยะ
ที่ 1  
- แนวคิด ทฤษฎีการ
บริหาร 

ร่างรูปแบบการ
บริหารจดัการวิชา
พลศกึษา หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป   

การสงัเคราะห์ข้อมลู   
(Synthesis) 

ร่างรูปแบบการบริหาร
จดัการวิชา 
พลศกึษา หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป   

ขัน้ตอนที่  5  ตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยั 
       อบุลราชธานี 
ตรวจสอบคณุภาพ
ของรูปแบบ 

- กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ   
จ านวน  5  คน   
 

แบบประเมินคณุภาพ
รูปแบบ  2  ด้าน 
1.ด้านความถกูต้อง  
2.ด้านความ
เหมาะสม  
 

คา่มธัยฐานและคา่
พิสยัระหวา่งควอไทล์
โดยก าหนดเกณฑ์ขัน้
ต ่า คือ Md ≥ 3.50  
IQR ≤ 1.50 

คณุภาพของรูปแบบ
การบริหารจดัการวิชา
พลศกึษา หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ในด้าน
ความถกูต้อง และ
ความเหมาะสม 

ขัน้ตอนที่  6  ยืนยนัคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยั 
       อบุลราชธานี 
ยืนยนัคณุภาพ
ของรูปแบบ 

- กลุม่ผู้บริหาร 
 จ านวน  7  คน   
- อาจารย์ผู้สอน และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน  12  คน 

แบบประเมินคณุภาพ
รูปแบบ  3  ด้าน 
1.ด้านความเป็น
ประโยชน์ 
2.ด้านความเป็นไปได้ 
3.ด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม   

คา่เฉลี่ยและสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยก าหนดเกณฑ์ขัน้
ต ่า คือ M  ≥  3.50   
S  ≤  1.00 

คณุภาพของรูปแบบ
การบริหารจดัการวิชา
พลศกึษา หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ในด้าน
ความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ 
และความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม   

ขัน้ตอนที่  7  ปรับปรุง  แก้ไขรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
แก้ไข  ปรับปรุง
รูปแบบ 

ผลสรุปข้อมลูที่
จากขัน้ตอนที่ 7   

- 
 

- รูปแบบการบริหาร
จดัการวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
ในมหาวิทยาลยั
อบุลราชธานีที่มี
คณุภาพ 
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การวิจยัเร่ือง  การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป  
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  มีรายละเอียดในแตล่ะระยะและแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้

ระยะท่ี  1  การศึกษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดศึกษาวชิาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ในระยะนีป้ระกอบด้วย 3 ขัน้ตอนยอ่ย คือ ขัน้ตอนท่ี 1 – 3 ดงันี ้
ขัน้ตอนที่   1  สัมภาษณ์ผู้ บริหารและผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับสภาพ  ปัญหา  ความ

ต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  โดยในขัน้ตอนท่ี  1  ผู้วิจยัด าเนินการ  ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา 
  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  

2. ก าหนดแหล่งข้อมูลท่ีจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยก าหนดเป็น   
2  กลุม่  คือ 

2.1 กลุม่ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Selection) ตามต าแหน่งทางการบริหาร ได้แก่  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ  1  คน  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะตา่ง ๆ จ านวน  6  คน รวมจ านวน
ทัง้สิน้  7  คน  

2.2 กลุ่มผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารงานวิชาการในสถาบนัอดุมศึกษา ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection) ตามเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ท่ี
ก าหนด ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านโครงสร้างและการบริหารงานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
จ านวน  1  คน  ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป  จ านวน  2  คน  และผู้ เช่ียวชาญด้าน
การสอนพลศกึษา  จ านวน  2  คน   

3. การจัดท าเคร่ืองมือในการวิจัยในขัน้ตอนนี  ้ คือ  แบบสัมภาษณ์แบบ 
กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview)  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้วิจยัมีขัน้ตอนดงันี ้

3.1 ศึกษาเอกสาร  และข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการวิชา 
พลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

3.2  ก าหนดประเดน็  และสร้างข้อค าถามในประเดน็ตา่ง ๆ   
3.3  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  

เพ่ือตรวจสอบความครอบคลมุและความเหมาะสม  
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3.4  ปรับปรุงแก้ไขแบบสมัภาษณ์  และเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์อีกครัง้   

3.5  น าแบบสมัภาษณ์ไปทดลองใช้สมัภาษณ์กบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความเป็นปรนยัของแบบสมัภาษณ์ ว่าสามารถกระตุ้นเร้าให้ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ตอบให้ตรงกบัจดุประสงค์ของการสมัภาษณ์หรือไม ่หากวา่แบบสมัภาษณ์มีความเป็นปรนยั จึงน า
แบบสมัภาษณ์ฉบบัสมบรูณ์ไปใช้ในการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง 
 
ตัวอย่าง  แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง 
งานวิจัยเร่ือง   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*********************************************************************** 

ผู้วิจัย  วา่ท่ีร้อยตรี เชาวนนัท์  ทะนอก              
สาขาวิชา    สขุศกึษาและพลศกึษา    แขนงวิชาการบริหารพลศกึษาและการกีฬา 
 

ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์.................................................................................................................... 
สงักดั...................................................สถานท่ีสมัภาษณ์...................................................... 
วนั  เดือน  ปี ท่ีสมัภาษณ์........................................................................................................ 
เร่ิมการสมัภาษณ์เวลา.......................น. จบการสมัภาษณ์เวลา..........................น.  
 

ตอนที่  1   ข้อมลูเก่ียวกบัผู้สมัภาษณ์  
ประวตัิการศกึษา.................................................................................................................... 
ประสบการณ์ทางการบริหาร................................................................... ................................ 
ประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัวิชาศกึษาทัว่ไป....................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 

ตอนที่  2  สภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหาร
จดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   
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 แนวประเดน็ค าถาม  
1.  ปัจจบุนัโครงสร้างการบริหารหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปเป็นอยา่งไร................เหมาะสมหรือไม.่.. 
    มีปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือไม ่ อยา่งไร.... ..................................................... 
2.  การจดัการวิชาพลศกึษาเป็นอยา่งไร................................................................................... 
ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ .................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

4. ผู้วิจยัด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมลู  โดย 
4.1 นดัหมายวนั  เวลา  และสถานท่ีในการสมัภาษณ์ผู้บริหาร  7  คน  และ

ผู้ เช่ียวชาญ  5  คน  
4.2 สัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับสภาพ  ปัญหา  และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   
4.3 สรุปข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ร่วมกับการสรุปอุปนัย  (Analytic  
Induction)   

ขัน้ตอนท่ี  2  จดัการสนทนากลุม่ (focus  group)  กลุม่อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง  โดยในขัน้ตอนท่ี  2  ผู้วิจยัด าเนินการ  ดงันี ้  

1. ก าหนดแหล่งข้อมูลท่ีจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ท่ีก าหนด โดย
ก าหนดเป็น  5  กลุม่  คือ 

1.1 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาพลศกึษา  3  คน   
1.2 เจ้าหน้าท่ีด้านกีฬา  3  คน   
1.3 เจ้าหน้าท่ีส านกัพฒันาคณุภาพการศกึษา  2  คน   
1.4 เจ้าหน้าท่ีกองบริการการศกึษา  2  คน   
1.5 นกัวิชาการศกึษา  2  คน   

2. การจัดท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยขัน้ตอนท่ี 2 คือประเด็นค าถามในการ
สนทนากลุม่ ใช้ส าหรับการจดัการสนทนากลุ่มอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ผู้วิจยัสร้าง
ประเดน็ค าถามในการสนทนากลุม่ ตามขัน้ตอน  ดงันี ้
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2.1 ศึกษาเอกสาร  และข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการวิชา 
พลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

2.2 สร้าง  และน าประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มท่ีสร้างขึน้เสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบความครอบคลมุและความเหมาะสม 

2.3 ปรับปรุงแก้ไขประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มและเสนอตอ่อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์อีกครัง้   

2.4 น าแบบประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม ไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นปรนยัของประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มว่าสามารถกระตุ้นเร้าให้ผู้ ร่วมสนทนากลุ่ม 
ตอบให้ตรงกบัจดุประสงค์ของการสนทนากลุ่มหรือไม ่หากวา่ประเด็นค าถามในการสนทนากลุม่ มี
ความเป็นปรนยั จงึน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งในการจดัสนทนากลุม่ 
 

ตัวอย่าง  แบบบนัทกึและประเดน็การสนทนากลุม่ 
 

แบบบันทกึการสนทนากลุ่ม 
งานวิจัยเร่ือง   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*********************************************************************** 

ผู้วิจัย  วา่ท่ีร้อยตรี เชาวนนัท์  ทะนอก              
สาขาวิชา    สขุศกึษาและพลศกึษา    แขนงวิชาการบริหารพลศกึษาและการกีฬา 
 

ช่ือผู้ด าเนินการสนทนา......................................................................................................... 
ช่ือผู้จดบนัทกึ...................................................ช่ือผู้ชว่ยทัว่ไป.............................................. 
สถานท่ีสนทนากลุม่.........................................วนั  เดือน  ปี ท่ีสนทนากลุม่........................... 
เร่ิมการสนทนาเวลา.......................น. จบการสนทนาเวลา..........................น.  
ข้อมูลเก่ียวกับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
1. ช่ือ.................................ช่ือสกลุ...................................ต าแหนง่......................................  
2. ช่ือ.................................ช่ือสกลุ...................................ต าแหนง่...................................... 
3. ช่ือ.................................ช่ือสกลุ...................................ต าแหนง่...................................... 
แนวประเดน็ในการสนทนากลุ่ม  
1.  ปัจจบุนัมีรูปแบบการบริหารหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปเป็นอยา่งไร............เหมาะสมหรือไม.่..... 
2.  การบริหารหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปมีปัญหาหรือไม.่.........อยา่งไร.... และแนวทางการแก้ไข 
    ปัญหาอยา่งไร................................................................................................................... 
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ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

3. ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  โดย 
3.1 นดัหมายวนั  เวลา  และสถานท่ีในการจดัการสนทนากลุ่มอาจารย์ผู้สอน

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
3.2 จดัสนทนากลุ่มอาจารย์ผู้ สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับสภาพ  

ปัญหา  และความต้องการจ าเป็นของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   
3.3  สรุปข้อมูลท่ีได้จากการจัดสนทนากลุ่มอาจารย์ผู้ สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้อง 
4. การวิเคราะห์ข้อมลูได้จากการจดัสนทนากลุ่มเป็นข้อมลูเชิงคณุภาพ  ผู้วิจยัน า

ข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ร่วมกบัการสรุปอปุนยั  (Analytic  Induction)   
 

ขัน้ตอนที่  3  ส ารวจต้องการจ าเป็นของของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป  โดยในขัน้ตอนท่ี  3  ผู้วิจยัด าเนินการ  ดงันี ้  

1.ก าหนดแหล่งข้อมูลท่ีจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยประชากรในการ
วิจยัคือนกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  จ านวนทัง้สิน้ประมาณ  12,000  คน  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling)  โดย
แบง่ตามคณะและชัน้ปี  รวมจ านวนทัง้สิน้  386  คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ 
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  

2. การจัดท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยขัน้ตอนท่ี  3  คือแบบสอบถามส าหรับ
นักศึกษา  เพ่ือการศึกษาความต้องการจ าเป็นของการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  5  ด้าน  ได้แก่  ด้านหลกัสตูร  ด้านบคุลากร ด้านการ
จดัการเรียนการสอน  ด้านสถานท่ีและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้  และด้านการประเมินผล ผู้วิจยัสร้าง
แบบสอบถามตามขัน้ตอน  ดงันี ้

2.1 วิเคราะห์ สงัเคราะห์เอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
วิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

2.2 สร้างแบบสอบถามตามวตัถปุระสงค์และขอบเขตท่ีก าหนด 
2.3 น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  เ พ่ือ

ตรวจสอบความถกูต้อง  แล้วปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
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2.4 หาคณุภาพของแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นโดยการหาค่าความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  (Content  Validity)  ด้วยการวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้อง    (IOC : Index 
of item objective  congruence)  ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่  0.50 ขึน้ไป  จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  และ
สามารถน าไปใช้ในการส ารวจความต้องการจ าเป็นในนกัศกึษา มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีได้  โดย
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0  โดยทุกข้อผ่านเกณฑ์
ทัง้หมด 

2.5 น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
ตัวอย่าง  แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   
 

 
ที่ 

 
รายการ 

ความคาดหวัง สภาพท่ีเป็นจริง 

มากที่สุด                น้อยที่สุด มากที่สุด              น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) 

 ด้านหลกัสตูร           

0. 
วิชาพลศกึษาเป็นวิชาบงัคบัในหมวดวชิา
ศกึษาทัว่ไป 

          

00 
มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาพลศกึษา  หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป  ครบทัง้  5  ด้าน 

          

 ด้านอาจารย์ผู้สอน           

0 
อาจารย์ผู้สอนพลศกึษามีความรู้
ความสามารถ 

          

00. อาจารย์ผู้สอนพลศกึษาตรงตอ่เวลา            
 ด้านการจดัการเรียนรู้           

0 วิชาพลศกึษาควรแยกรหสัวิชาตามชนิดกีฬา             

00 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียน
กระตุ้นความสนใจแก่นกัศกึษา 

          

ปัญหาการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ................................... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป
........................……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  .................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้
5 หมายถึง สภาพท่ีเป็นจริง/ความคาดหวงัให้มีการด าเนินการมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง สภาพท่ีเป็นจริง/ความคาดหวงัให้มีการด าเนินการมาก 
3 หมายถึง สภาพท่ีเป็นจริง/ความคาดหวงัให้มีการด าเนินการปานกลาง 
2 หมายถึง สภาพท่ีเป็นจริง/ความคาดหวงัให้มีการด าเนินการน้อย 
1 หมายถึง สภาพท่ีเป็นจริง/ความคาดหวงัให้มีการด าเนินการน้อยท่ีสดุ 

โดยผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด. 
2553) ดงันี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง สภาพท่ีเป็นจริง/ความคาดหวงัให้มีการด าเนินการมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง สภาพท่ีเป็นจริง/ความคาดหวงัให้มีการด าเนินการมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง สภาพท่ีเป็นจริง/ความคาดหวงัให้มีการด าเนินการปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง สภาพท่ีเป็นจริง/ความคาดหวงัให้มีการด าเนินการน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพท่ีเป็นจริง/ความคาดหวงัให้มีการด าเนินการน้อยท่ีสดุ 

 

3. ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยก าหนดวัน  และสถานท่ีในการ
ด าเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  

4. ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม  โดยใช้สถิติพืน้ฐาน  หาคา่เฉล่ีย 
(M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพท่ีเป็นจริง และผลการ
วิเคราะห์สภาพท่ีควรจะเป็นในการศกึษาสภาพและปัญหา มาวิเคราะห์จดัล าดบัความส าคญัของ
ความต้องการจ าเป็นด้วยวิธีการวิเคราะห์  PNI Modified (Modified Priority Needs Index) โดย
ใช้สตูรของนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสวุิมล วอ่งวาณิช ดงันี ้ 
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 ความต้องการจ าเป็น (PNI Modified) =  สภาพการท่ีคาดหวงั (I) – สภาพการปัจจบุนั(D) 
           สภาพการปัจจบุนั(D) 
 

จากนัน้จัดล าดบัของความต้องการจ าเป็น โดยพิจารณาจากค่า PNI Modified 
เรียงจากมากไปหาน้อย 

ระยะท่ี  2  การสร้าง  พัฒนา  ตรวจสอบ และยืนยันคุณภาพของรูปแบบการบริหาร
จัดการวิชาพลศึกษา  หมวดศึกษาวิชาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ในระยะนีป้ระกอบด้วย 4 ขัน้ตอนยอ่ย คือ ขัน้ตอนท่ี 4 – 7 ดงันี ้
ขัน้ตอนที่  4 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษา

ทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยในขัน้ตอนท่ี  4  ผู้วิจยัด าเนินการ  ดงันี ้  
1. น าข้อมูลท่ีได้จากจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ บริหารและกลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญ   

การจดัสนทนากลุ่มอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  และการสรุปจากแบบสอบถามตาม
ความคิดเห็นของนกัศกึษา  เก่ียวกบัสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ทัง้  3  ขัน้ตอนมาการ
สงัเคราะห์ข้อมลู  (Synthesis)   

2. สร้างรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดศึกษาวิชาทั่วไป   
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวด
ศกึษาวิชาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีขัน้ต้น 
 

ขัน้ตอนที่  5 ตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  2  ด้าน  คือ ด้านความถูกต้อง และความเหมาะสม 
โดยในขัน้ตอนท่ี  5  ผู้วิจยัด าเนินการ  ดงันี ้

1. ผู้วิจยัก าหนดแหล่งข้อมลูท่ีจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้ เช่ียวชาญด้าน
การบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive 
Selection) ตามเกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion criteria) ท่ีก าหนด ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านโครงสร้าง
และการบริหารงานวิชาการของสถาบนัอดุมศกึษา  จ านวน  1  คน  ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรวิชา
ศึกษาทั่วไป  จ านวน  2  คน  และผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนพลศึกษา  จ านวน  2  คน  โดย
ผู้ เช่ียวชาญกลุม่นีเ้ป็นบคุคลเดียวกนักบัแหลง่ข้อมลูในระยะท่ี  1 
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2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในขัน้ตอนท่ี 5 คือ  แบบประเมินคุณภาพ
รูปแบบ  โดยผู้ วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาพลศึกษา   
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ดงันี ้

2.1 ผู้ วิจัยศึกษาแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชา 
พลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ทัง้  2  ด้าน  (ตามกรอบมิติการ
ประเมินของสมาคมมาตรฐานการประเมินสหรัฐอเมริกา (American Evaluation Association : 
AEA) คือ  มาตรฐานด้านความถกูต้อง (Accuracy Standard)  และมาตรฐานด้านความเหมาะสม 
(Propriety Standard)    

2.2 ผู้ วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชา 
พลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ทัง้  2  ด้าน  (ตามกรอบมิติการ
ประเมินของสมาคมมาตรฐานการประเมินสหรัฐอเมริกา (American Evaluation Association : 
AEA) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  มี  5  ระดบั  คือ  เห็นด้วยมากท่ีสุด  
เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย  และเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  
ดงันี ้
 

คะแนน เกณฑ์การพจิารณา 
5 คะแนน เห็นวา่ประเดน็ท่ีประเมินมีความถกูต้อง และความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
4 คะแนน เห็นวา่ประเดน็ท่ีประเมินมีความถกูต้อง และความเหมาะสมในระดบัมาก 
3 คะแนน เห็นวา่ประเดน็ท่ีประเมินมีความถกูต้อง และความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
2 คะแนน เห็นวา่ประเดน็ท่ีประเมินมีความถกูต้อง และความเหมาะสม ในระดบัน้อย 
1 คะแนน เห็นวา่ประเดน็ท่ีประเมินมีความถกูต้อง และความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

ตัวอย่าง  ประเมินคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการรายวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ทัง้  2  ด้าน 
 

ที่ สิ่งท่ีท าการประเมิน 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
0 ด้านหลกัสตูร           
00 การจดัการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา  สอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์  ของวิชาศกึษาทัว่ไป 
          

000            
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3. หาคณุภาพของแบบประเมินรูปแบบ  โดยการหาคา่ความเท่ียงตรง เชิงเนือ้หา  
(Content  Validity)  ของแบบประเมินรูปแบบ  ด้วยการวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้อง    ( IOC : 
Index of item objective  congruence)  ด าเนินการพิจารณาคดัเลือกเฉพาะข้อท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป  จึงจะถือว่าแบบประเมินคณุภาพรูปแบบมีความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา  และสามารถน าไปใช้ในการประเมินคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีได้  โดยค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบประเมินความถูกต้อง และความเหมาะสม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0  โดยทุกข้อผ่านเกณฑ์
ทัง้หมด 

4. ผู้วิจยัด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมลู  โดย 
4.1 ด าเนินการส่งแบบประเมินคณุภาพให้ผู้ เช่ียวชาญ  เพ่ือประเมินคณุภาพ

ของรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
2  ด้าน  คือมาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard)   มาตรฐานด้านความเหมาะสม 
(Propriety Standard)   

4.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมิน   
4.3 สรุป  วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบประเมิน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการวิชา
พลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีทัง้ 2 ด้าน  ในการพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้ข้อความท่ีมีค่ามัธยฐาน (Md) 
ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 มาสรุปเพ่ือยืนยันคุณภาพ
รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
3  ด้านตอ่ไป  โดยผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคา่มธัยฐาน   ดงันี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง กลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง กลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง กลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง กลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง กลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ขัน้ตอนที่  6 ยืนยันคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยในขัน้ตอนท่ี  6  ผู้วิจยัด าเนินการ  ดงันี ้

1. ผู้วิจยัก าหนดแหลง่ข้อมลูท่ีจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  โดยก าหนดเป็น   
2 กลุม่ ดงันี ้

1.1  กลุ่มผู้บริหาร  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ตามต าแหน่งทางการบริหาร ได้แก่  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
1  คน  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะต่างๆ    จ านวน 6 คน  รวมจ านวนทัง้สิน้ 7 คน  โดย
ผู้บริหารกลุม่นีเ้ป็นบคุคลเดียวกนักบัแหลง่ข้อมลูในระยะท่ี  1 

1.2  กลุ่มอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ตามเกณฑ์การคัดเข้า ( Inclusion criteria) ท่ีก าหนด ได้แก่   
อาจารย์ผู้ สอนรายวิชาพลศึกษา  3  คน  เจ้าหน้าท่ีด้านกีฬา  3  คน  เจ้าหน้าท่ีส านักพัฒนา
คณุภาพการศกึษา  2  คน  เจ้าหน้าท่ี กองบริการการศกึษา  2  คน  และนกัวิชาการศกึษา  2  คน  
รวมจ านวนทัง้สิน้  12  คน โดยอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกลุม่นีเ้ป็นบคุคลเดียวกนักบั
แหลง่ข้อมลูในระยะท่ี  1 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในขัน้ตอนท่ี 6 คือ  แบบประเมินคุณภาพ
รูปแบบ  โดยผู้ วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาพลศึกษา   
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ดงันี ้

2.1 ผู้ วิจัยศึกษาแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชา 
พลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ทัง้  3  ด้าน  (ตามกรอบมิติการ
ประเมินของสมาคมมาตรฐานการประเมินสหรัฐอเมริกา (American Evaluation Association : 
AEA) คือ  มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์  (Utility Standard) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 
(Feasibility Standard) และมาตรฐานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  (Accountability Standard)  

2.2 ผู้ วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชา  
พลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ทัง้  3  ด้าน  (ตามกรอบมิติการ
ประเมินของสมาคมมาตรฐานการประเมินสหรัฐอเมริกา (American Evaluation Association : 
AEA) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  มี  5  ระดบั  คือ  เห็นด้วยมากท่ีสุด  
เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย  และเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ โดยมีการให้คะแนน  ดงันี ้
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คะแนน เกณฑ์การพจิารณา 
5 คะแนน เห็นวา่ประเดน็ท่ีประเมินมีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้ และความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม ในระดบัมากท่ีสดุ 
4 คะแนน เห็นวา่ประเดน็ท่ีประเมินมีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้ และความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม ในระดบัมาก 
3 คะแนน เห็นวา่ประเดน็ท่ีประเมินมีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้ และความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม ในระดบัปานกลาง 
2 คะแนน เห็นวา่ประเดน็ท่ีประเมินมี ความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้ และความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม ในระดบัน้อย 
1 คะแนน เห็นวา่ประเดน็ท่ีประเมินมีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้ และความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 
ตัวอย่าง  ประเมินคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการรายวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ทัง้  3  ด้าน 
 

ที่ สิ่งท่ีท าการประเมิน 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
0 ด้านหลกัสตูร                
00 ควรมีการตดิตามและประเมินผล

หลกัสตูรอยา่งตอ่เนื่อง 
               

00                 

3. หาคณุภาพของแบบประเมินรูปแบบ  โดยการหาคา่ความเท่ียงตรง เชิงเนือ้หา  
(Content  Validity)  ของแบบประเมินรูปแบบ  ด้วยการวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้อง    ( IOC : 
Index of item objective  congruence)  ด าเนินการพิจารณาคดัเลือกเฉพาะข้อท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ตัง้แต ่ 0.50 ขึน้ไป  จงึจะถือวา่แบบประเมินคณุภาพรูปแบบมีความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา  และสามารถน าไปใช้ในการประเมินคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีได้  โดยค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบประเมินความเป็นประโยชน์  ความเป็นไปได้  และความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.8 – 1.0  โดยทกุข้อผา่นเกณฑ์ทัง้หมด 
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4. ผู้วิจยัด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมลู  โดย 
4.1 ด าเนินการส่งแบบประเมินคุณภาพให้ผู้ เช่ียวชาญ  กลุ่มผู้บริหาร  และ

กลุม่อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประเมินคณุภาพของประเมินคณุภาพรูปแบบการบริหาร
จดัการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 3  ด้าน  คือ มาตรฐาน
ด้านความเป็นประโยชน์  (Utility Standard) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) 
และมาตรฐานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  (Accountability Standard) 

2.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมิน  
2.3 สรุป  วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบประเมิน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมของรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีทัง้ 2 ด้าน  ในการพิจารณาตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบผู้วิจยัก าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้ข้อความท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไปและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 มาสรุปเป็นรูปแบบการการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ีย   ดงันี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง รูปแบบมีความเป็นประโยชน์ /ความเป็นไปได้ และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

3.51 – 4.50 หมายถึง รูปแบบมีความเป็นประโยชน์ /ความเป็นไปได้ และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมอยูใ่นระดบัมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง รูปแบบมีความเป็นประโยชน์ /ความเป็นไปได้ และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง รูปแบบมีความเป็นประโยชน์ /ความเป็นไปได้ และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมอยูใ่นระดบัน้อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง รูปแบบมีความเป็นประโยชน์ /ความเป็นไปได้ และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

ขัน้ตอนที่   7  ปรับปรุง  และแก้ไขรูปแบบ  การบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  พร้อมเผยแพร่ 
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การพทัิกษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมูล 
การวิจยันี ้ผู้วิจยัค านงึถึงการยินยอมของกลุ่มตวัอยา่งเป็นส าคญั คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งท่ี

มีคณุลกัษณะตรงตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยัด าเนินการขอจริยธรรมส าหรับโครงการวิจยั
ท่ีท าในมนุษย์ โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและได้ใบอนุญาตตามหนงัสือ
รับรองเลขท่ี SWUEC/E-187/2560 

กลุ่มตวัอย่างทกุคนจะได้รับทราบเง่ือนไขและสมคัรใจเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  โดย
ผู้วิจยัจะเป็นผู้อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบังานวิจยัด้วยตวัเอง และมอบหนงัสือชีแ้จงแก่ผู้ เข้าร่วม
การวิจัยเพ่ือลงช่ือแสดงความยินยอมเป็นกลุ่มตวัอย่าง  โดยมีกระบวนการขอความยินยอมจาก
อาสาสมคัรและหรือผู้แทนโดยชอบธรรมดงันี ้

- ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และระยะเวลาท่ีท าการวิจยั 
- ชีแ้จงขัน้ตอนและวิธีการปฏิบตั ิ
- ชีแ้จงผลประโยชน์ท่ีอาสาสมคัรจะได้รับ 

ผู้ วิจยัปกป้องกลุ่มตวัอย่างตามสิทธ์ิท่ีกลุม่ตวัอย่างพึงได้รับการยินยอมเป็นกลุม่ตวัอย่าง
ในการวิจยั ได้แก่ การได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องเพียงพอก่อนตดัสินใจเข้าร่วมการวิจยั การใช้ช่ือสมมติ
แทนช่ือจริง รวมไปถึงไมเ่ปิดเผยช่ือของผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีส่งผลกระทบตอ่กลุม่ตวัอยา่ง ช่ือทัง้หมด
จะเป็นช่ือสมมุติ และผลการวิจยัจะเป็นการน าเสนอในรูปข้อสรุป ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตดัสินท่ี
เป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

ทัง้นี ้เม่ือกลุ่มตวัอย่างมีความประสงค์ขอถอนตวัจากการเป็นกลุ่มตัวอย่าง สามารถ
กระท าได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆ กบักลุ่มตวัอย่าง ผู้วิจยัจะท าการหากลุ่มตวัอย่างใหม่
ท่ีมีคุณลักษณะท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งผู้ วิจัยได้ศึกษารายช่ือกลุ่มผู้บริหารหลักสูตร ผู้
ประเมินหลกัสูตร และผู้บริหารหน่วยงานท่ีสามารถเป็นตวัแทนถ้าหากมีผู้ เข้าร่วมการวิจยัถอนตวั
ออกจากการวิจยั โดยสามารถด าเนินการได้ทนัที 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการแปลความหมายและการวิเคราะห์

ข้อมลูเพื่อใช้น าเสนอผลการวิจยั ดงันี ้
n    แทน     จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
f    แทน     จ านวนความถ่ี 
%    แทน     ร้อยละ 
M  แทน     คา่เฉล่ีย 
S    แทน     คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
PNIb  แทน     คา่ดชันีความต้องการจ าเป็น 
Md  แทน     คา่มธัยฐาน 
IQR  แทน     คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่  1  การศกึษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไขปัญหา

ของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   ผู้วิจยั
ได้ท าตามล าดบัขัน้ ดงันี ้ 

1.1  สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับสภาพ  ปัญหา  และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  วิเคราะห์ข้อมลูท่ี ได้
จากการสัมภาษณ์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) ร่วมกบัการสรุปอปุนยั  (Analytic  Induction)   

1.2 จัดการสนทนากลุ่ม ( focus  group)  กลุ่มอาจารย์ผู้ สอนและเจ้าหน้าท่ี ท่ี
เก่ียวข้อง  วิเคราะห์ข้อมลูได้จากการจดัสนทนากลุ่มเป็นข้อมลูเชิงคณุภาพ  ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้มา
วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ร่วมกบัการสรุปอปุนยั  (Analytic  Induction)   

1.3  ส ารวจความต้องการจ าเป็นของของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม  โดยใช้สถิติพืน้ฐาน  หาคา่เฉล่ีย (M) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูสภาพท่ีเป็นจริง และผลการวิเคราะห์สภาพท่ี
ควรจะเป็นในการศึกษาสภาพและปัญหา มาวิเคราะห์จดัล าดบัความส าคญัของความต้องการ
จ าเป็นด้วยวิธีการวิเคราะห์  PNI Modified (Modified Priority Needs Index) โดยใช้สูตรของนง
ลกัษณ์ วิรัชชยั และสวุิมล วอ่งวาณิช ดงันี ้ 

 

 ความต้องการจ าเป็น (PNI Modified) =  สภาพการท่ีคาดหวงั (I) – สภาพการปัจจบุนั(D) 
           สภาพการปัจจบุนั(D) 

จากนัน้จดัล าดบัของความต้องการจ าเป็น โดยพิจารณาจากคา่ PNI Modified เรียง
จากมากไปหาน้อย 

ตอนที่   2  การสร้าง  พัฒนา  ตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบการบริหาร
จดัการวิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป  ผู้วิจยัได้ท าตามล าดบัขัน้ ดงันี ้

2.1  น าข้อมูลในตอนท่ี 1 มาสังเคราะห์ข้อมูล (Synthesis)  และสร้างรูปแบบการ
บริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

2.2  วิเคราะห์ข้อมลูการตรวจสอบความถกูต้อง และความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยการวิเคราะห์
คา่มธัยฐาน (Md) และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา คา่มธัยฐาน
ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และคา่พิสยัระหวา่ควอไทล์ไมเ่กิน 1.50  
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2.3   วิเคราะห์ข้อมูลการยืนยันคุณภาพความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยการวิเคราะห์คา่เฉล่ีย (M) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ก าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณา คา่เฉล่ียตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 มาสรุป
เป็นรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่  1  การศกึษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไขปัญหา

ของการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผล
การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้   

1.1 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการรายวิชา  
พลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  

1.1.1 สภาพ  ปัญหา  และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ทัง้ 7 ด้าน สามารถสรุปได้ดงัรายละเอียดตาราง 4 – 10  
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ตาราง 4 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านหลกัสตูร  โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. นักศึกษาต้องเรียนรายวิชา ในหมวดศึกษาทั่วไปมีจ านวน 
30 หน่วยกิต แต่ส าห รับหลักสูตร ท่ีบังคับเ รียนรายวิชา 
พลศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน 31 หน่วยกิต 
2. รายวิชาพลศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ถกูจดัให้อยู่ใน
กลุ่มสขุภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบงัคับให้นักศึกษาเรียน 
3 หน่วยกิต และอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป อีก 3 หน่วย
กิต 
3. กลุม่สขุภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล้อม หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มี
รายวิชาจากคณะเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์ และกลุม่วิชาพลศึกษา  
4. รายวิชาพลศึกษาในกลุ่มสขุภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล้อม คือ 
เป็นวิชาปฏิบติั 1 (0-2-1) หน่วยกิต ให้นักศึกษาได้ออกก าลัง
กาย และผ่อนคลาย 
5. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ และ
ไมม่ีการก าหนดวตัถปุระสงค์ของแต่ละกลุม่วิชา 
6. คณะต่าง ๆ มีการเสนอรายวิชา และเปิดสอนรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเป็นจ านวนมาก 

1. เ น่ืองจากรายวิชาพลศึกษา มี   
1 หน่วยกิต แต่นักศึกษาต้องเรียน
กลุ่มสุขภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
ไม่ น้ อยกว่ า  3 หน่ วย กิต  ท า ใ ห้
ห ลั ก สู ต ร ใ น มหา วิ ท ย า ลั ย  24 
หลกัสตูร จาก 43 หลกัสตูร มีการตัด
รายวิชาพลศึกษาออกจากโครงสร้าง
หลกัสตูร 
2. รายวิชาพลศึกษา กลุ่มสุขภาพ 
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม มีรหัสวิชา
เ ดียว และมีจ านวนหน่วยกิต 1 
หน่วยกิต ซึ่งส่งผลต่อการบริหาร
จดัการหลกัสตูร  
3. วตัถปุระสงค์ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปไม่มีความชัดเจน และไม่มี
วตัถปุระสงค์ของกลุม่วิชา 
4. มีวิชาจากคณะต่าง ๆ ท่ีมีช่ือวิชา 
และเนือ้รายวิชามีความซ า้ซ้อนกนั 

1. วิชาพลศึกษาควรเป็นวิชาบังคับ อยู่ใน หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยเป็นวิชาบูรณาการร่วมกับศาสตร์
ทางด้านสขุภาพ ท่ีมีลักษณะ เนือ้หารายวิชาใกล้เคียง
กนั และปรับรายวิชาเป็น  2 - 3 หน่วยกิต และการสอน
วิ ชาพลศึกษาควรจัดการ เ รี ยนการสอนทั ง้ภาค
ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั 
2. รายวิชาพลศึกษาในกลุ่มกลุ่มสุขภาพ ชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรแยกรหัส
รายวิชาตามประเภทของกีฬาการออกก าลงักาย เพ่ือให้
นกัศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ  
3. รายวิชาพลศึกษา  
4. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรก าหนด
วัต ถุป ระสง ค์ ขอ งหมวด วิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป  แล ะ
วตัถปุระสงค์ของกลุ่มวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
และของมหาวิทยาลยั 
4. ควรจัดโครงสร้างหลักสูตรใหม่ โดยบูรณาการ
รายวิชาและเนือ้หารายวิชาท่ีมีความใกล้เคียงกนั อยูใ่น
กลุม่วิชาเดียวกนั 

 
จากตาราง 4  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชา

พลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านหลกัสตูร  จากการสมัภาษณ์
ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี พบว่า รายวิชาพลศกึษาเป็นวิชาท่ีท าให้นกัศกึษาได้ออกก าลงั
กาย และผ่อนคลายจากการเรียน แต่จ านวนหน่วยกิตน้อยเกินไป และถูกจดัให้อยู่ในกลุ่มสขุภาพ 
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบงัคบัให้นกัศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ท าให้หลกัสูตรมากกว่า
ร้อยละ 50 ตดัรายวิชาพลศึกษาออกจากโครงสร้างหลกัสูตรของตนเอง ดงันัน้จึงควรปรับเนือ้หา
รายวิชาเป็นลักษณะวิชาบูรณาการกับศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกัน และปรับหน่วยกิต เป็น 2 – 3  
หน่วยกิต อีกทัง้คณะตา่ง ๆ มีการเสนอรายวิชา และเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปเป็น
จ านวนมาก ซึ่งเนือ้หารายวิชามีความซ า้ซ้อนกนั จึงควรจดัโครงสร้างหลกัสตูรใหม่ โดยบรูณาการ
รายวิชาและเนือ้หารายวิชาท่ีมีความใกล้เคียงกนั อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกนั และก าหนดวตัถปุระสงค์
ของของกลุ่มวิชา และหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และบริบทของ
มหาวิทยาลยั 
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ตาราง 5 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านโครงสร้างการบริหาร  โดยการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีบริหารจดัการเก่ียวกับ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยส านักพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
2. คณะกรรมการศกึษาทัว่ไป แตง่ตัง้โดยส านักงาน
พัฒน า คุณภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะพิ จ า รณ า
คณะกรรมการจากตัวแทนอาจารย์คณะต่าง ๆ ที่
สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีอ านาจหน้าที่ให้
ข้อเสนอแนะ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานหลกัสตูร 
3.  คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
รายวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
รายวิชาพลศึกษา เป็นรายวิชาเดียว ในคณะศิลป
ศาสต ร์  ที่ อยู่ ใ นกลุ่มวิ ชาชี วิ ต  สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม 

1. การบริการจัดการในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน
ขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
ซึ่งส่งผลต่อการประสานงาน  และ
การบริหารจัดการ ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และท าให้รองวิชาการ
คณะตา่งๆท างานได้ล าบากมากขึน้ 
2.  อาจารย์พลศึกษาขาดความ
ต่อเน่ืองในการติดต่อ ประสานงาน 
จากงานวิชาการในระดบัคณะ และ
มหาวิทยาลยั 
 
 

1.  ค ว ร มี ห น่ ว ย ง า น ที่ ก า กั บ  ดู แ ล 
ประสานงานเก่ียวกับหมวดวิชาศึกษา
ทั่ ว ไ ป โ ด ย เ ฉ พ า ะ  ห รื อ มี ค ณ ะ
กรรมการบริหารวิชาศึกษาทัว่ไปแบบเดิม
ก็ได้ แต่ควรมีนโยบาย การประสานงาน 
หรือการสัง่การที่มีความชดัเจน 
3. ควรมีตัวแทนอาจารย์พลศึกษาอยู่ใน
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่เก่ียวกับวิชา
ศกึษาทัว่ไป ในระดบัมหาวิทยาลยั  

 

จากตาราง 5  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชา
พลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านโครงสร้างการบริหาร จากการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี พบว่า มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีการบริหารงาน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป โดยส านกัพฒันาคณุภาพนกัศึกษา และแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารวิชา
ศกึษาทัว่ไป เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานหลกัสตูร ซึ่งเลือก
คณะกรรมการจากอาจารย์ผู้ สอนในคณะต่าง ๆ ท าให้มีการบริหารรจัดการท่ีไม่เป็นระบบ มี
นโยบายท่ีไม่ชดัเจน สง่ผลตอ่การประสานงาน  และการท างานของรองวิชาการคณะตา่ง ๆ  จงึควร
มีหน่วยงานท่ีก ากับ ดูแล ประสานงานเก่ียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ หรือมีคณะ
กรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไปแบบเดมิก็ได้ แตค่วรมีนโยบาย การประสานงาน หรือการสัง่การท่ี
มีความชัดเจน และควรมีตวัแทนอาจารย์พลศึกษาอยู่ในคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับวิชา
ศกึษาทัว่ไป ในระดบัมหาวิทยาลยั  
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ตาราง 6 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านบคุลากร โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. อาจารย์พลศึกษา สังกัดสาขาวิชา
มนษุยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และไม่
มีหลกัสตูรเป็นของตนเอง 
2. อาจารย์พลศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบ
รายพลศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ก าหนดภาระงาน
สอนต้องไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (14 
ชัว่โมง) 
4. ปัจจุบันมีอาจารย์พลศึกษา 5 คน 
รับผิดชอบนักศกึษาประมาณ 1,400 คน 
ตอ่ภาคการศกึษา 
5.  อ า จ า ร ย์ พลศึ กษ า มี ก า ร เ สน อ
แผนพฒันาตนเองตอ่คณะศิลปศาสตร์  

1. อาจารย์พลศึกษา สังกัดคณะศิลป
ศาสตร์ แตไ่มมี่หลกัสตูรรองรับ ท าให้ย้าย
ไป สั ง กั ด ส า ข า วิ ช า  ห รื อ หลั ก สู ต ร 
ตา่ง ๆ ภายในคณะศิลปศาสตร์ทกุครัง้ที่มี
การปรับโครงสร้างภายใน 
2. ประกาศภาระงานสอนมีการนับภาระ
งานสอนเป็นหน่วยกิต ไม่สอดคล้องกับ
สภาพการสอนจริง 
4. บางปีการศกึษามีนกัศกึษาจ านวนมาก 
อาจารย์พลศึกษาต้องสอนเกิน 7 หน่วย
กิต โดยไมส่ามารถเบิกสอนเกินได้ 
5. คณะศิลปศาสตร์ขาดความต่อเน่ืองใน
การจัดท าแผนพฒันาตนเองของอาจารย์
พลศกึษา 
 

1. คณะศิลปศาสตร์ควรมีก าหนดโครงสร้าง หรือ
สงักดัของอาจารย์พลศกึษาที่มีความชดัเจน หรือ
ผลักดันให้เกิดการสร้างหลักสูตรพลศึกษาหรือ
หลักสูตรที่ เ ก่ียวข้อง หรือย้ายสังกัดไปอยู่ใน
ศาสตร์ที่ใกล้เคียงกนั 
2. คณะศิลปศาสตร์ควรก าหนดขอบเขตภาระ
งานอาจารย์พลศกึษา ทัง้การสอน และภาระงาน
อ่ืน ๆ อยา่งตามสภาพจริง 
4.  ควรมีการวางแผนอัตราก าลังอาจาร ย์ 
พลศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ 
5. คณะศิลปศาสตร์ควรจดัท าแผนการสนบัสนนุ
และส่งเสริมอาจารย์พลศึกษาในการพัฒนา
ตนเองอยา่งสม ่าเสมอ เชน่ การเพิ่มพนูความรู้ใน
วิชาชีพ การเขียนผลงานวิชาการ การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ และการวิจยั เป็นต้น 

 

จากตาราง 6  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชา
พลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านบคุลากร จากการสมัภาษณ์
ผู้ บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่าว่า อาจารย์พลศึกษาไม่มีสังกัดท่ีชัดเจน และไม่มี
หลกัสูตรรองรับ คณะศิลปศาสตร์จึงควรก าหนดโครงสร้างท่ีชดัเจน หรือผลกัดนัให้เกิดการสร้าง
หลกัสูตรพลศึกษาหรือหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้อง หรือย้ายสงักัดไปอยู่ในศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกัน ก าหนด
บทบาทหน้าท่ี และขอบเขตภาระงานตามสภาพจริง และส่งเสริมให้อาจารย์พลศกึษามีการพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ 
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ตาราง 7 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านงบประมาณ โดยการสมัภาษณ์
ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. มหาวิทยาลยัมีการจดัสรรเงินรายได้จากการ
ลงทะเบียนของนกัศกึษา โดยนกัศกึษารหสั 58 
ลงมา ส่วนกลางได้ร้อยละ 30 คณะได้ร้อยละ 
70 ในส่วนนกัศกึษา 59 ขึน้ไป โดยคณะต่าง ๆ 
มีเงินรายได้ 150 บาท/ 1 หน่วยกิตบรรยาย 
และ 300 บาท / 1 หน่วยกิตปฏิบตั ิ
2. คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณค่าตอบแทนอาจารย์พลศกึษา ค่า
สอนเกิน และค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาพลศกึษา 
3.  งานกีฬา ส านักงานพัฒนานักศึกษาเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณใน การจดัซือ้ 
ดแูล บ ารุงรักษาครุภณัฑ์กีฬาท่ีใช้ในการเรียน
การสอน และจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับ
บริการนกัศกึษานอกเวลาเรียน 

1. มหาวิทยาลยัจดัสรรงบประมาณเงิน
รายได้ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายใน
คณะ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
2. คณะศิลปศาสตร์ไม่มีการก าหนด
งบประมาณในการจัดซือ้วัสดอุุปกรณ์
กีฬาในการเรียนการสอนพลศกึษา และ
งบประมาณในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมในรายวิชาท่ีชดัเจน 
3. งานกีฬา ส านกังานพฒันานกัศกึษา 
มีแผนงบประมาณใน การจัดซือ้ ดูแล 
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์กีฬาท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน และจดัซือ้วัสดุอุปกรณ์
กีฬาส าหรับบริการนักศกึษานอกเวลา
เรียนไม่ชดัเจน 

1. มหาวิทยาลัยควรค านวณ และปรับอัตราการ
จัดสรรงบประมาณไปยังคณะ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม เพียงพอต่อการบริหาร
จดัการ 
2. คณะศลิปศาสตร์ ควรก าหนดงบประมาณ ในการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมในรายวิชาท่ีชัดเจน และ
จดัท าแผนงบประมาณในการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์กีฬา
ในการเรียนการสอนพลศกึษา  
3. มหาวิทยาลยัควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุงาน
กีฬา ส านกัพฒันานกัศกึษา เพ่ือจัดซือ้ ครุภณัฑ์ท่ีใช้
ในการเรียนการสอน  และอุปกรณ์กีฬา เพ่ือบริการ
นักศึกษานอกเวลาเรียน อย่างเหมาะสม และงาน
กีฬ า  ส า นั กพัฒนานักศึกษ า คว ร จัดท า แ ผน
งบประมาณในการจัดซื อ้  ซ่อมแซมบ า รุงรักษา
ครุภณัฑ์ และวสัดกีุฬา 
 

 

จากตาราง 7  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชา
พลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้านงบประมาณ  จากการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบว่า ปัจจุบนังบประมาณท่ีมหาวิทยาลยัจัดสรร
การจดัสรรเงินรายได้จากการลงทะเบียนของนกัศกึษา ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปให้กบัคณะเจ้าของ
รายวิชา แบง่เป็น หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตละ 150 บาท และหน่วยกิตปฏิบตัิ หน่วยกิตละ 300 
บาท ซึง่ไมเ่พียงพอตอ่การบริหารจดัการภายในคณะ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้มหาวิทยาลยั
ควรค านวณ และปรับอัตราการจัดสรรงบประมาณไปยังคณะ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เหมาะสม เพียงพอตอ่การบริหารจดัการ  คณะศลิปศาสตร์ควรมีการก าหนดงบประมาณในการจดั
โครงการหรือกิจกรรมในรายวิชาท่ีชดัเจน และจดัท าแผนงบประมาณในการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์กีฬา
ในการเรียนการสอนพลศกึษา และมหาวิทยาลยัควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนงานกีฬา ส านกั
พัฒนานักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการออกก าลังกายนอกเวลาเรียนของ
นกัศกึษา 
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ตาราง 8 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านการจดัการเรียนการสอน โดยการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การก าหนดช่วงเวลาในการสอนในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป แต่ไม่มีการก าหนดจ านวน
ผู้ เ รียน และกลุ่มการเรียน ในหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป 
2. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป คณะที่
รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ ก าหนดอาจารย์
ผู้ สอน กลุ่มการเรียน จ านวนนักศึกษา 
ตารางสอน และและประสานกองบริการ
การศึกษาบริหารจดัการสถานที่ในการเรียน
การสอน 
3. คณะศิลปศาสตร์รับผิดชอบในการจดัการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษา คือ ก าหนด
อาจารย์ผู้ สอน กลุ่มการเ รียน จ านวน
นักศึกษา ตารางสอน และสถานที่ในการ
เรียนการสอน ซึ่งรายวิชาพลศึกษาในกลุ่ม
วิชาชีวิต สขุภาพ และสิ่งแวดล้อม มีทัง้หมด 
15 วิชา แตมี่รหสัวิชาเพียงรายวิชาเดียว 
 

1. การบริหารลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในแต่ละกลุ่มวิชา รวมถึง
วิชาพลศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาขาดความ
สมดุล เช่น ภาคกาคการศึกษาต้นมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนร้อยละ 70 ส่วนภาคการศึกษา
ปลายเหลือนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนร้อยละ 30 
2. วิชาพลศึกษาเป็นรหัสเดียวแต่แยกเป็นหลาย
ชนิดกีฬา ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
นบัพนัคน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียน
และการจัดสอบปลายภาค เช่น นักศึกษา
ลงทะเบียนผิด เข้าห้องเรียนผิด / ห้องสอบผิด / 
หรือรายชื่อตกหล่น และเป็นการปิดกัน้นกัศึกษา
ที่มีความสนใจเรียนรายวิชาอื่นๆในรายพลศกึษา 
กลุ่มชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากไม่
สามารถลงทะเบียนเรียนรหสัวิชาเดิมซ า้ได้ 

1. ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคว ร มีการจัดท า
แผนการลงทะเบียนเรียนของ
นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ใ น
มหาวิ ทยาลัย  เพื่ อก าหนด
รายวิ ช า ในแต่ล ะกลุ่ ม วิ ช า 
จ านวนนักศึกษา และจ านวน
กลุม่การเรียน 
2. รายวิชาพลศึกษาควรแยก
รหัสรายวิชาตามประเภทของ
กีฬาและการออกก าลังกาย 
เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ลื อ ก
ลงทะเบียนเรียนได้ตามความ
สนใจ และควรปรับเวลาให้
นักศึกษาเรียนในช่วงเช้า หรือ
ชว่งเย็น 
 

 

จากตาราง 8  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชา
พลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านการจดัการเรียนการสอน จาก
การสมัภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบว่า ส านักงานพฒันาคณุภาพการศึกษา มี
การก าหนดช่วงเวลาในการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป แต่ไม่มีการก าหนดจ านวนผู้ เรียน และ
กลุ่มการเรียน ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ท าให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนวิชาพลศกึษาไม่สมดลุกนั 
ดงันัน้ส านกังานพฒันาคณุภาพการศึกษาควรมีการจดัท าแผนการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา
ทกุหลกัสตูรในมหาวิทยาลยั เพ่ือก าหนดรายวิชาในแตล่ะกลุ่มวิชา จ านวนนกัศกึษา และจ านวน
กลุ่มการเรียน และรายวิชาพลศกึษาควรแยกรหสัรายวิชาตามประเภทของกีฬาและการออกก าลงั
กาย เพ่ือให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนได้ตามความสนใจ และควรปรับตารางสอนวิชา 
พลศกึษาเป็นชว่งเช้า หรือชว่งเย็น 
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ตาราง 9 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้    
โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. สถานที่ในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา และการ
ออกก าลงักายนอกเวลาเรียน หลายแห่งเกิดการช ารุด
เสียหาย ขาดการบ ารุงรักษา เช่น สนามวอลเล่ย์บอล 
สนามตะกร้อ  
2.   ค รุภัณฑ์ กีฬาที่ ใ ช้ในการเ รียนการสอน วิชา 
พลศึกษา และการออกก าลังกายนอกเวลาเรียน 
รับผิดชอบโดยงานกีฬา  ส านกัพฒันานกัศกึษา 
3. วัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการเรียนการสอน วิชา 
พลศกึษา รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์  
4. สิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ ไม่มีจุดให้บริการน า้ดื่มบริเวณ
สนามกีฬาและสถานที่ออกก าลังกายในการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษา และการออกก าลังกายนอกเวลา
เรียน 

1. ครุภัณฑ์กีฬาบางรายการเกิด
ช า รุ ด  ข า ด ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม 
บ ารุงรักษา ไม่สามารถใช้ในการ
เรียนการสอนได้ 
2. วัสดุอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน และการใช้
นอกเวลาเรียน 
3. นักศึกษาไม่มีน า้ดื่มในการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษา และ
การออกก าลงักายนอกเวลาเรียน 
 

1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส ารวจ 
และจัดซือ้ ดูแล บ ารุงรักษา วัสดุ
อปุกรณ์ ครุภัณฑ์กีฬา ละสถานที่
ในการเรียนการสอน และการออก
ก าลังกายนอกเวลาเรียนให้พร้อม
ใช้งานอยูเ่สมอ 
2.  ควรติดตั ง้ จุดบ ริการน า้ดื่ ม
บริเวณสนามกีฬาต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน  และการบริการ
นอกเวลาเรียน  
 

 

จากตาราง 9  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชา
พลศึกษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู้  จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี พบว่า สถานท่ีในการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษา และการออกก าลังกายนอกเวลาเรียน หลายแห่งเกิดการช ารุดเสียหาย ขาดการ
บ ารุงรักษา วสัดอุปุกรณ์ และครุภณัฑ์กีฬาหลายรายการไม่เพียงพอ และไมพ่ร้อมใช้งาน อีกทัง้ไม่
มีจดุบริการน า้ด่ืมให้นกัศกึษา ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส ารวจ และจดัซือ้ ดแูล บ ารุงรักษา 
วสัดอุปุกรณ์ ครุภณัฑ์กีฬา ละสถานท่ีในการเรียนการสอนและการออกก าลงักายนอกเวลาเรียนให้
พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ และติดตัง้จดุบริการน า้ด่ืมบริเวณสนามกีฬาตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  
และการบริการนกัศกึษานอกเวลาเรียน  
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ตาราง 10 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านการประเมินผล โดยการสมัภาษณ์
ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. คณะศิลปศาสตร์ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
สญัญาจ้าง / เลื่อนขัน้เงินเดือน ของอาจารย์ภายใน
คณะ  โดยมีการก าหนดการเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหรือการบริหารหลักสูตรมาใช้ในการ
ประเมิน 
2. นักศึกษามีการประเมินการเรียนการสอนวิชา 
พล ศึ ก ษ า  โ ด ย ผ่ า น ร ะ บ บ  REG ข อ ง ท า ง
มหาวิทยาลยั 
3. การประเมินรายวิชาใช้การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
โดยวิธีการสุ่มรายวิชา เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิปี
การศึกษาละ  1 ค รั ้ง  ตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลยั  

1. เ น่ื องจากอาจารย์พลศึกษาไม่ มี
หลกัสตูรรองรับ ท าให้อาจารย์พลศึกษา
อาจไม่ผ่านการประเมินภาระงานขัน้ต ่า 
และการตอ่สญัญาจ้าง   
2. รายวิชาพลศกึษามีเพียงรหสัเดียว ท า
ให้การประเมินผลออกมาในภาพรวมใน
รายวิชาเดียว จึงไม่สามารถจ าแนกผล
การเมิน และข้อเสนอแนะของแต่ละ
รายวิชาได้ 
3. บางปีการศกึษา มีหลายรายวิชาที่ไม่
ผ่านกระบวนการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 
 

1.  คณะศิ ลปศาสต ร์ควร มีการ
ก าหนดเกณฑ์การประเ มินของ
อาจารย์พลศึกษาตามสภาพจริง มี
ความชดัเจน  
2. ควรแยกรหสัรายวิชา  หรือจดัท า
ระบบการประเมินให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลยั 
3. ทุกรายวิชาควรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิภายในกลุ่มวิชา และ
เสนอต่อกรรมการบริหารวิชาศึกษา
ทัว่ไป 

 

จากตาราง 10  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการ
รายวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ด้านการประเมินผล จาก
การสมัภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี พบวา่ คณะศิลปศาสตร์มีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินอาจารย์พลศกึษาไม่เหมาะสม ซึ่งสง่ผลต่อการประเมินภาระงานขัน้ต ่า และการตอ่สญัญา
จ้าง  ดงันัน้คณะศิลปศาสตร์ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินของอาจารย์พลศกึษาตามสภาพ
จริง มีความชดัเจน เพ่ือลดช่องว่างของผลสมัฤทธ์ิจากผลการประเมิน การประเมินการเรียนการ
สอนของนักศึกษามีการประเมินผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัย ควรมีการแยกรหัสรายวิชา 
หรือจัดท าระบบการประเมินให้สอดคล้องกับสภาพจริง  ส่วนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ควร
ด าเนินการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย และทุกรายวิชาควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ภายในกลุม่วิชา และเสนอตอ่กรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไป 

 

1.1.2 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการรายวิชา 
พลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงัตาราง  11 - 17 
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ตาราง 11 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ               
ด้านหลกัสตูร   

 

จากตาราง 11  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการ
รายวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านหลกัสตูร ผู้ เช่ียวชาญ
ให้ความเห็นว่า รายวิชาพลศกึษา เป็นวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และจ าเป็นต่อ
การพฒันานกัศึกษา และส่งผลนกัศึกษาให้มีทกัษะในการออกก าลงักายอย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
จึงควรควรก าหนดให้เป็นรายวิชาบังคับ และเป็นรายวิชาเลือกท่ีให้นักศึกษาสามารถเลือก
ลงทะเบียนได้ตามความสนใจ เป็นวิชาบรูณาการหรือกิจกรรมซึ่งรายวิชาไมค่วรมีเยอะเกินไป ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชา ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ และบริบทของมหาวิทยาลยั อีกทัง้ควรมีการพฒันาหลกัสตูรให้มีความทนัสมยั
อยูเ่สมอ 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. นักศึกษาต้องเรียนรายวิชา ในหมวดศึกษา
ทัว่ไปมีจ านวน 30 หน่วยกิต แตส่ าหรับหลกัสตูร
ที่ บั งคับ เ รี ยน รา ยวิ ช าพลศึ กษ าจะ ต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียน 31 หน่วยกิต  
2. รายวิชาพลศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ถู ก จั ด ใ ห้ อ ยู่ ใ น กลุ่ ม สุ ข ภ าพ  ชี วิ ต  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ซึง่บงัคบัให้นักศกึษาเรียน 3 หน่วย
กิต และอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทัว่ไป อีก 3 
หน่วยกิต 
3. รายวิชาพลศึกษาในกลุ่มสุขภาพ ชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม คือ วิชา 1439100 การออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 1 (0-2-1) หน่วยกิต แบ่งเป็น 
15 รายวิชาย่อย ตามชนิดกีฬาและการออก
ก าลังกาย และรายวิชาพลศึกษาในกลุ่มวิชา
เลือกศึกษาทั่วไป คือ วิชา 1439104 การดูแล
สมรรถภาพทางกาย 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
4. ส านักงานพฒันาคณุภาพการศึกษาก าหนด
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และไม่มีการก าหนด
วตัถปุระสงค์ของแตล่ะกลุม่วิชา 

1. เน่ืองจากรายวิชาพลศึกษา มี 1 
หน่วยกิต แต่นักศึกษาต้องเรียน
กลุ่มสขุภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
ไม่ น้อยกว่า  3 หน่วยกิต ท าใ ห้
หลักสูต ร ในมหาวิ ทยาลัย  24 
หลักสตูร จาก 43 หลักสูตร มีการ
ตัดรายวิชาพลศึกษาออกจาก
โครงสร้างหลกัสตูร 
2. รายวิชาพลศึกษา กลุ่มสุขภาพ 
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม มีรหัสวิชา
เดียวในชื่อรายวิชาการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ และมีจ านวน
หน่วยกิต 1 หน่วยกิต ซึ่งส่งผลต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรใน
ปัจจบุนั  
3.  วัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไปไม่มีความชดัเจน และ
ไมมี่วตัถปุระสงค์ของกลุม่วิชา 

1. วิชาพลศกึษาจ าเป็นตอ่การพฒันานกัศกึษา 
ควรเป็นวิชาบังคับ อยู่ในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป และควรปรับหน่วยกิตให้เหมาะสม  
2. รายวิชาพลศึกษาในกลุ่มวิชาเลือกศึกษา
ทัว่ไป และควรแยกรหัสรายวิชาตามประเภท
ของกีฬาการออกก าลังกาย  โดยจ านวน
รายวิชาไม่ควรมีเยอะเกินไป เพื่อให้นักศึกษา
ได้เลือกเรียนตามความสนใจ อาจเป็นวิชา
บรูณาการหรือกิจกรรม 
3. ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชา 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และบริบทของ
มหาวิทยาลยั 
4. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร ทุกระยะ 4 ปี 
เพ่ือให้หลกัสตูรมีความทนัสมยัและสอดคล้อง
กับการปรับโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละ
หลกัสตูรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยั 
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ตาราง 12 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ               
ด้านโครงสร้างการบริหาร  

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีบริหารจดัการ
เก่ียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยส านัก
พฒันาคณุภาพการศกึษา 
2. คณะกรรมการศึกษาทั่วไป แต่งตัง้โดย
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
พิจารณาคณะกรรมการจากตัวแทน
อาจารย์คณะต่าง ๆ ที่สอนในหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป มีอ านาจหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ 
ก ากับ  ติ ดตาม และประ เ มินผลกา ร
ด าเนินงานหลกัสตูร 
3.  คณะศิ ลปศ าสต ร์ เ ป็ นหน่ ว ย ง าน
รับผิดชอบรายวิชาพลศึกษาในหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  

1. การบริการจดัการในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป ขาดการบริหารจดัการที่เป็นระบบ 
ซึ่งส่งผลต่อการประสานงาน  และการ
บริหารจดัการ ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  
2. อาจารย์พลศึกษาขาดความต่อเน่ือง
ในการติดต่อ ประสานงาน จากงาน
วิชาการในระดบัคณะ และมหาวิทยาลยั 
 
 

1. ควรจัดตัง้ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ
ก ากับ ดูแล ประสานงานเก่ียวกับหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องมีจ านวน
บคุลากรมาก และมีการก าหนดนโยบาย และ
โครงสร้างการบริหารงานที่ชดัเจน 
2. ควรมีคณะกรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไป
ทุกกลุ่มวิชา  โดยมีอาจารย์ผู้ สอนแต่ละ
รายวิชาอยู่ในคณะกรรมการระดับกลุ่มวิชา 
แ ล ะ ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร เ ป็ น
คณะก ร รมกา ร วิ ช า ศึ กษ าทั่ ว ไ ป ระดับ
มหาวิทยาลยั 
 

 

จากตาราง 12  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการ
รายวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้านโครงสร้างบริหาร 
ผู้ เช่ียวชาญให้ความเห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาของรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชา  
พลศึกษาควรจัดตัง้ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือก ากับ ดูแล ประสานงานเก่ียวกับหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไปโดยเฉพาะ  โดยไม่ต้องมีจ านวนบุคลากรมาก มีการก าหนดนโยบาย และโครงสร้าง
การบริหารงานท่ีชดัเจน  และควรมีแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไปตัง้แตร่ะดบัหมวด
วิชาศกึษาทัว่ไปลงไปสูร่ะดบักลุม่วิชา 
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ตาราง 13 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ด้านบคุลากร  

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. อาจารย์พลศึกษา สังกัดสาขาวิชา
มนษุยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และไม่มี
หลกัสตูรเป็นของตนเอง 
2. อาจารย์พลศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบราย
พลศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง
คณะศิลปศาสตร์ ก าหนดภาระงานสอน
ต้องไมน้่อยกวา่ 7 หน่วยกิต (14 ชัว่โมง) 
3. การคัดเลือกอาจารย์พลศึกษา โดย
คณะศิลปศาสตร์แต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหา  ซึ่ ง มีอาจารย์พลศึกษา และ
ผู้บริหารเป็นกรรมการ 
4.  ปัจจุบันมีอาจารย์พลศึกษา 5 คน 
รับผิดชอบนักศึกษาประมาณ 1,400 คน 
ตอ่ภาคการศกึษา 
5.  อาจารย์พลศึกษามีการเสนอแผน 
พฒันาตนเองตอ่คณะศิลปศาสตร์  

1. อาจารย์พลศึกษา สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร์  แต่ ไม่ มีหลักสูตร
รองรับ ท าให้ย้ายไปสังกัดสาขา 
วิชา หรือหลักสูตรต่าง ๆ ภายใน
คณะศิลปศาสตร์ทุกครัง้ที่มีการ
ปรับโครงสร้างภายใน 
2. ประกาศภาระงานสอนมีการนับ
ภาระงานสอนเป็นหน่วยกิต ไม่
สอดคล้องกบัสภาพการสอนจริง 
3. ไม่มีการจดัประชุม เพื่อก าหนด
คุณสมบัติ  เกณฑ์การคัดเลือก
อาจารย์พลศกึษาที่ชดัเจน 
4.  คณะศิลปศาสตร์ขาดความ
ต่อเน่ืองในการจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองของอาจารย์พลศกึษา 
 

1. คณะศิลปศาสตร์ควรมีก าหนดโครงสร้าง ของ
อาจารย์พลศึกษาที่มีความชดัเจน หรือสงักัดอยู่
ในศาสตร์ที่ใกล้เคียง เพื่อความเชี่ยวชาญ และ
การพฒันาตนเองของอาจารย์พลศกึษา  
2. คณะศิลปศาสตร์ควรก าหนดขอบเขตภาระ
งานอาจารย์พลศกึษา ทัง้การสอน และภาระงาน
อ่ืน ๆ อยา่งตามสภาพจริง 
3. ควรมีกระบวนการคดัเลือกอาจารย์พลศกึษาที่
โปร่งใส ยตุิธรรม โดยคดัเลือกอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถ และจบทางด้านพลศกึษาโดยตรง 
และมีการวางแผนอัตราก าลงัอาจารย์พลศึกษา
ทกุ 2 ปี 
4. คณะศิลปศาสตร์ควรจดัท าแผนการสนบัสนนุ
และส่งเสริมอาจารย์พลศึกษาในการพัฒนา
ตนเองอยูเ่สมอ 

 

จากตาราง 13  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการ
รายวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านบคุลากร ผู้ เช่ียวชาญ 
เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์ควรมีก าหนดโครงสร้าง ของอาจารย์พลศกึษาท่ีมีความชดัเจน หรือสงักดั
อยู่ในศาสตร์ท่ีใกล้เคียง เพ่ือความเช่ียวชาญ และการพัฒนาตนเองของอาจารย์พลศึกษา  มี
กระบวนการคัดเลือกอาจารย์พลศึกษาท่ีโปร่งใส ยุติธรรม โดยคัดเลือกอาจารย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถ และจบทางด้านพลศกึษาโดยตรง และมีการวางแผนอตัราก าลงัอาจารย์พลศกึษา
ทกุ 2 ปี และคณะศลิปศาสตร์ควรจดัท าแผนการสนบัสนนุ สง่เสริมอาจารย์พลศกึษาในการพฒันา
ตนเอง 
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ตาราง 14 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ               
ด้านงบประมาณ   

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรร
เงินรายได้จากการลงทะเบียน
ของนักศึกษา โดยนักศึกษา
รหัส 58 ลงมา ส่วนกลางได้
ร้อยละ 30 คณะได้ร้อยละ 70 
ในสว่นนกัศกึษา 59 ขึน้ไป โดย
คณะต่าง ๆ มีเงินรายได้ 150 
บาท/ 1 หนว่ยกิตบรรยาย และ 
300 บาท / 1 หนว่ยกิตปฏิบตัิ 
 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ จากการ
ลงทะเบียน ในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไปไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จดัการของคณะ และหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 
 

1. มหาวิทยาลยัควรจัดสรรงบประมาณ
ไปยังคณะ โดยค านวณจากจ านวน
นัก ศึ ก ษ า  แ ล ะป รั บ อั ต ร า ส่ ว น ใ ห้
เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับวสัดุอปุกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สถานที่ในการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษา หรือการออกก าลังกาย
นอกเวลาเรียน ควรก าหนดงบประมาณ 
และแผนงบประมาณในการจัดซือ้ ดูแล 
บ า รุง รักษา  วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
สถานท่ีร่วมกนั 

 
จากตาราง 14  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการ

รายวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้านงบประมาณ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านให้ความเห็นว่า  มหาวิทยาลยัควรจดัสรรงบประมาณไปยงัคณะ โดยค านวณจาก
จ านวนนักศึกษา และปรับอัตราส่วนให้เหมาะสม เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดอุปุกรณ์ ครุภณัฑ์ สถานท่ีในการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษา หรือการออกก าลังกายนอกเวลาเรียน ควรก าหนดงบประมาณ และแผน
งบประมาณในการจดัซือ้ ดแูล บ ารุงรักษา  วสัดอุปุกรณ์ ครุภณัฑ์ สถานท่ีร่วมกนั 
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ตาราง 15 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ                
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ก าหนดชว่งเวลาในการสอนในหมวดวิชาศกึษา
ทั่วไป แต่ไม่มีการก าหนดจ านวนผู้ เรียน และ
กลุม่การเรียน ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
2. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะที่
รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ก าหนดอาจารย์ผู้สอน 
กลุ่มการเรียน จ านวนนักศึกษา ตารางสอน 
และและประสานกองบริการการศึกษาบริหาร
จดัการสถานที่ในการเรียนการสอน 
3. คณะศิลปศาสตร์รับผิดชอบในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพลศกึษา คือ ก าหนดอาจารย์
ผู้ ส อน  กลุ่ มกา ร เ รี ยน  จ านวนนักศึกษา 
ตารางสอน และสถานที่ในการเรียนการสอน  
ซึง่มีทัง้หมด 15 วิชา แตมี่รหสัวิชาเพียงรายวิชา
เดียว 

1.  การบ ริหารลงทะ เบี ยน เ รียนของ
นักศึกษา ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาขาด
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้จ านวนนักศกึษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป ในแต่ละกลุ่มวิชา รวมถึงวิชา
พลศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาขาด
ความสมดลุ เชน่ ภาคกาคการศกึษาต้นมี
นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนร้อยละ 70 สว่น
ภาคการศึกษาปลายเหลือนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนร้อยละ 30 
2. วิชาพลศึกษาเป็นรหสัเดียวแตแ่ยกเป็น
หลายชนิดกีฬา  

1. มหาวิทยาลยัควรส ารวจ และจดัท า
แผนการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา
ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย  เพื่ อ
ก าหนดรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
จ านวนนักศึกษา และจ านวนกลุ่มการ
เรียน 
2.  รายวิชาพลศึกษาควรแยกรหัส
รายวิชาตามประเภทของกีฬาและการ
ออกก าลังกาย และจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Lerning โดยเน้นให้
เด็กท ากิจกรรม  และปรับวิธีการสอน
เน้นให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการ
ออกก าลังกาย และออกก าลังกายได้
อยา่งถกูต้องปลอดภยั 
 

 

จากตาราง 15  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการ
รายวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านการจดัการเรียนการ
สอน  ผู้ เช่ียวชาญให้ความเห็นว่ามหาวิทยาลยัควรส ารวจ และจดัท าแผนการลงทะเบียนเรียนของ
นกัศกึษาทกุหลกัสตูรในมหาวิทยาลยั เพ่ือก าหนดรายวิชาในแตล่ะกลุม่วิชา จ านวนนกัศกึษา และ
จ านวนกลุ่มการเรียน และรายวิชาพลศึกษาควรแยกรหสัรายวิชาตามประเภทของกีฬาและการ
ออกก าลังกาย จัดการเรียนการสอนแบบ Active Lerning โดยเน้นให้เด็กท ากิจกรรม  และปรับ
วิธีการสอนเน้นให้นกัศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลงักาย และออกก าลงักายได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภยั 
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ตาราง 16 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ด้านสถานท่ี 
และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1.  สถานที่ ในการเรียนการสอนวิชา 
พลศึกษา และการออกก าลังกายนอก
เวลาเ รียน หลายแห่งเ กิดการช า รุด
เสียหาย ขาดการบ ารุงรักษา เช่น สนาม
วอลเล่ย์บอล สนามตะกร้อ ไม่มีการ
ประกาศห รือการจัดตารางการใ ช้
สถานที่ 
2.  ครุภัณฑ์กีฬาที่ใช้ในการเรียนการ
สอน วิชาพลศึกษา และการออกก าลัง
กายนอกเวลาเรียน รับผิดชอบโดยงาน
กีฬา  ส านกัพฒันานกัศกึษา 
3. วสัดอุปุกรณ์กีฬาที่ใช้ในการเรียนการ
สอน วิชาพลศึกษา รับผิดชอบโดยคณะ
ศิลปศาสตร์  
 

1.  การอ านวยความสะดวกด้าน
สถานที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่สนับสนนุ
การการเรียนการสอนพลศึกษา เช่น 
การเตรียมสนาม  ความสะอาดของ
สถานที่สอน  การจัดตารางการใช้
สถานที่  การประสานงานในการ
ซอ่มแซมสถานที่ 
2. ครุภัณฑ์กีฬาบางรายการเกิดช ารุด 
ขาดการซ่อมแซม บ า รุง รักษา ไม่
สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ 
3. วสัดอุปุกรณ์กีฬาไม่เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 
 

1.  หน่วยงานที่ เ ก่ียว ข้องควรเ ข้ามามี
บทบาทในการสนับสนุนการการเรียนการ
สอนพลศึกษา เช่น การจัดเตรียมสถานที่ 
และครุภณัฑ์ในการเรียนการสอนพลศึกษา 
หรือควรจัดตัง้ส านักงานกีฬา ที่สามารถ
วางแผน บริหารจัดการ การบ ารุงซ่อมแซม
สถานที่ การจัดซือ้ เก่ียวกับการกีฬาและ
การออกก าลังกาย เช่น วัสดุ อุปกรณ์การ
กีฬา ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน และ
ให้บริการนอกเวลาเรียน  
2. การใช้สถานที่ควรให้ความส าคญักบัการ
เรียนการสอน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
หรือนักศึกษา และการหารายได้ของ
มหาวิทยาลยั 
3. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการส ารวจ
สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอปุกรณ์กีฬาในการ
เรียนการสอนให้พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ  
 

 

จากตาราง 16  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการ
รายวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้านสถานท่ี และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้พลศึกษา ผู้ เช่ียวชาญให้ความเห็นว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้ามามี
บทบาทในการสนบัสนุนการการเรียนการสอนพลศกึษา หรือควรจดัตัง้ส านกังานกีฬา ท่ีสามารถ 
บริหารจดัการเก่ียวกบัสถานท่ี ครุภณัฑ์  และวสัด ุอุปกรณ์การกีฬา ท่ีใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
และให้บริการนอกเวลาเรียน ส่วนการใช้สถานท่ีควรให้ความส าคญักบัการเรียนการสอน กิจกรรม
ของมหาวิทยาลยัหรือนกัศกึษา และการหารายได้ของมหาวิทยาลยั และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควร
มีการส ารวจสถานท่ี ครุภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์กีฬาในการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ  
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ตาราง 17 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ               
ด้านการประเมินผล  

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. คณะศิลปศาสตร์ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินสัญญาจ้าง / เลื่อนขัน้เงินเดือน 
ของอาจารย์ภายในคณะ  โดยมีการ
ก าหนดการเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
หรือการบริหารหลักสูตรมาใช้ในการ
ประเมิน 
2. นักศึกษามีการประเมินการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษา โดยผ่านระบบ REG 
ของทางมหาวิทยาลยั 
3. การประเมินรายวิชาใช้การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ โดยวิธีการสุ่มรายวิชา เพ่ือ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิปีการศึกษาละ  
1 ค รั ้ง  ต ามกระบวนกา รของมหา 
วิทยาลยั  

1. เ น่ืองจากอาจารย์พลศึกษาไม่มี
ห ลั ก สู ต ร ร อ ง รั บ  ท า ใ ห้ อ า จ า ร ย์ 
พลศึกษาอาจไม่ผ่านการประเมินภาระ
งานขัน้ต ่า และการตอ่สญัญาจ้าง   
2. รายวิชาพลศึกษามีเพียงรหัสเดียว 
ท า ใ ห้ กา รป ระ เ มินผลออกมา ใน
ภาพรวมในรายวิ ช า เดี ย ว  จึ ง ไม่
สามารถจ าแนกผลการเ มิน  และ
ข้อเสนอแนะของแตล่ะรายวิชาได้ 
3. บางปีการศึกษา มีหลายรายวิชาที่
ไ ม่ ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสมัฤทธ์ิ 
 

1.  คณะศิลปศาสตร์ควรมีการก าหนด
เกณฑ์การประเมินในภาพรวม ตามความ
เป็นจริง  
2.  การประเมินการเ รียนการสอนโดย
นกัศกึษาควรประเมินตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลยั ให้สะท้อนถึงการจดัการเรียน
การสอนจริง 
3.  ทุ ก ร า ย วิ ช า ค ว ร มี ก า ร ท ว น ส อบ
ผลสัมฤท ธ์ิตามกระบวนการของทาง
มหาวิทยาลยั 

 
จากตาราง 17  สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการ

รายวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้านการประเมินผล 
ผู้ เช่ียวชาญด้านพลศกึษาให้ความเห็นว่า คณะศิลปศาสตร์ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินใน
ภาพรวม ตามความเป็นจริง การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาควรประเมินตาม
กระบวนการของมหาวิทยาลยั ให้สะท้อนถึงการจดัการเรียนการสอนจริง และทกุรายวิชาควรมีการ
ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิตามกระบวนการของทางมหาวิทยาลยั 
 

1.1.3 สภาพ  ปัญหา  และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการการสนทนากลุ่ม ( focus  
group)  กลุ่มอาจารย์ผู้ สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังตาราง   
18 – 24 
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ตาราง 18 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  จากการสนทนากลุม่อาจารย์ผู้สอนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ด้านหลกัสตูร 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. นักศึกษาต้องเรียนรายวิชา ในหมวดศึกษา
ทัว่ไปมีจ านวน 30 หน่วยกิต แต่ส าหรับหลกัสตูร
ที่บงัคบัเรียนรายวิชาพลศกึษาจะต้องลงทะเบียน
เรียน 31 หน่วยกิต 
3. กลุ่มสขุภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล้อม หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มีรายวิชาจากคณะเภสัชศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ และกลุม่
วิชาพลศกึษา  
3. รายวิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่สอดคล้องกับการ
พฒันาคณุภาพบณัฑิต ทัง้ 5 ด้าน ควรจดัอยู่ใน
กลุ่มสุขภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล้อม คือ วิชา 
1439100 การออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ 1 (0-2-
1) หน่วยกิต แบ่งเป็น 15 รายวิชาย่อย ตามชนิด
กีฬาและการออกก าลังกาย  และรายวิชา 
พลศึกษาในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป คือ วิชา 
1439104 การดแูลสมรรถภาพทางกาย 

1. เน่ืองจากรายวิชาพลศึกษา มี 1 
หน่วยกิต แต่นักศึกษาต้องเรียนกลุ่ม
สขุภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล้อม ไมน้่อย
กว่า 3 หน่วยกิต ท าให้หลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย 24 หลักสูตร จาก 43 
หลักสูตร มีการตัดรายวิชาพลศึกษา
ออกจากโครงสร้างหลกัสตูร 
2. รายวิชาพลศึกษา กลุ่มสุขภาพ 
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม มีรหสัวิชาเดียว
ในชื่อรายวิชาการออกก าลงักายเพื่อ
สุขภาพ และมีจ านวนหน่วยกิต 1 
หน่วยกิต ซึ่งส่งผลต่อการบริหาร
จดัการหลกัสตูรในปัจจบุนั  

1. วิชาพลศึกษาควรเป็นวิชาบังคับ 
อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป โดยเน้น
เป็นวิชากิจกรรมกีฬา หรือการออก
ก าลังกาย และปรับรายวิชาเป็น 1  
หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษาน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
2. ควรแยกรหัสรายวิชาตามประเภท
ของกีฬาการออกก าลังกาย เพื่อให้
นักศึกษาได้ เลือกเ รียนตามความ
สนใจ และการบริหารจดัการที่ดีขึน้ 
 
 

 

ตาราง 18 การสนทนากลุ่ม ( focus  group)  ของอาจารย์ผู้ สอนวิชาพลศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ในประเด็น ด้านหลกัสูตร พบว่า รายวิชาพลศึกษาเป็นรายวิชาท่ีนกัศึกษา
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้จริง และสอดคล้องกับพฒันาคณุภาพบณัฑิตทัง้ 5 ด้าน จึง
ควรจดัอยู่ในวิชาบงัคบั 1 หน่วยกิต เป็นวิชาเน้นกิจกรรมกีฬา หรือการออกก าลงักาย และควรแยก
รหสัรายวิชาตามประเภทของกีฬาการออกก าลงักาย เพ่ือให้นกัศกึษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
และการบริหารจดัการท่ีดีขึน้ 
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ตาราง 19 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  จากการสนทนากลุม่อาจารย์ผู้สอนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ด้านโครงสร้างการบริหาร 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบริหาร
จัดการเก่ียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยส านกัพฒันาคณุภาพการศกึษา 
2. คณะกรรมการศึกษาทั่วไป แต่งตัง้
โดยส านกังานพฒันาคณุภาพการศกึษา 
และพิจารณาคณะกรรมการจากตวัแทน
อาจารย์คณะต่าง ๆ ที่สอนในหมวดวิชา
ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป  มี อ า น า จ ห น้ า ที่ ใ ห้
ข้อ เสนอแนะ  ก ากับ  ติ ดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานหลกัสตูร 
3.  คณะศิลปศาสตร์ เ ป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบรายวิชาพลศึกษาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพลศึกษา 
เป็นรายวิชาเดียว ในคณะศิลปศาสตร์ ที่
อยู่ ใ นกลุ่ ม วิ ช าชี วิ ต  สุขภาพ  และ
สิ่งแวดล้อม 

1. การบริการจัดการในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปไม่มีประสิทธิภาพ ขาด
การก ากับ ดูแล ติดตาม และการ
ประสานงานที่ดี 
2.  อาจารย์พลศึกษาขาดความ
ต่อเน่ืองในการติดต่อ ประสานงาน 
จากงานวิชาการในระดบัคณะ และ
มหาวิทยาลยั 
 
 

1. ควรจดัตัง้ส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป เพ่ือก ากบั 
ดแูล ประสานงานเก่ียวกบัหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป
โดยเฉพาะ  
2. ควรแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารวิชาศึกษา
ทัว่ไปจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป 
3.  ค ว ร มีตั ว แทนอาจา ร ย์พลศึกษาอยู่ ใ น
คณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งที่ท าหน้าที่เก่ียวกับ
วิ ช า ศึ กษ าทั่ ว ไ ป  ทั ง้ ใ น ร ะดับ คณะ  แ ล ะ
มหาวิทยาลยั 

 

ตาราง 19 การสนทนากลุ่ม ( focus  group)  ของอาจารย์ผู้ สอนวิชาพลศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ในประเด็น โครงสร้างการบริหาร พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่งตัง้
คณะกรรมการศึกษาทั่วไปโดยส่วนกลาง  และเลือกคณะกรรมการจากอาจารย์ผู้ สอนในคณะ  
ตา่ง ๆ และส านกัพฒันาคณุภาพนกัศกึษาดแูลในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  และปัจจุบนัการบริการ
จัดการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่มีประสิทธิภาพ  ขาดการก ากับ ดูแล ติดตาม และการ
ประสานงานท่ีดี จึงควรควรจดัตัง้ส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป เพ่ือก ากบั ดแูล ประสานงานเก่ียวกบั
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทัว่ไปจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กบัหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป และควรมีตวัแทนอาจารย์พลศึกษาอยู่ในคณะกรรมการชดุใดชดุหนึ่งท่ี
ท าหน้าท่ีเก่ียวกบัวิชาศกึษาทัว่ไป ทัง้ในระดบัคณะ และมหาวิทยาลยั  
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ตาราง 20 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  จากการสนทนากลุม่อาจารย์ผู้สอนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ด้านบคุลากร  

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. อาจารย์พลศึกษา สังกัดสาขาวิชา
มนษุยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และไม่
มีหลกัสตูรเป็นของตนเอง 
2. อาจารย์พลศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบ
รายพลศกึษา ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ก าหนดภาระงาน
สอนต้องไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (14 
ชัว่โมง) 
3. การคัดเลือกอาจารย์พลศึกษา โดย
คณะศิลปศาสตร์แตง่ตัง้คณะกรรมการ
สรรหา ซึ่งมีอาจารย์พลศึกษา และ
ผู้บริหารเป็นกรรมการ 
4. ปัจจุบันมีอาจารย์พลศึกษา 5 คน 
รับผิดชอบนักศึกษาประมาณ 1,400 
คน ตอ่ภาคการศกึษา 
5.  อาจา ร ย์พลศึกษา มีกา ร เสนอ
แผนพฒันาตนเองตอ่คณะศิลปศาสตร์  

1. อาจารย์พลศึกษา สังกัดคณะศิลป
ศาสตร์ แต่ไม่มีหลักสูตรรองรับ ท าให้
ย้ายไปสังกัดสาขาวิชา หรือหลักสูตร 
ตา่ง ๆ ภายในคณะศิลปศาสตร์ทกุครัง้ที่
มีการปรับโครงสร้างภายใน 
2. ประกาศภาระงานสอนมีการนบัภาระ
งานสอนเป็นหน่วยกิต ไม่สอดคล้องกับ
สภาพการสอนจริง 
3.  ไม่ มีการจัดประชุม  เพื่ อก าหนด
คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์
พลศกึษาที่ชดัเจน 
4. บางปีการศึกษามีนักศึกษาจ านวน
มาก อาจารย์พลศึกษาต้องสอนเกิน 7 
หน่วยกิต โดยไมส่ามารถเบิกสอนเกินได้ 
5. คณะศิลปศาสตร์ขาดความต่อเน่ือง
ในการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์พลศกึษา 

1.  คณะศิ ลปศาสต ร์ คว รจัดตั ง้ กลุ่ มวิ ช า 
พลศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ หรือผลักดัน
ให้เกิดการสร้างหลกัสตูรพลศกึษาหรือหลกัสตูร
ที่เก่ียวข้อง  
2. คณะศิลปศาสตร์ควรก าหนดขอบเขตภาระ
งานอาจารย์พลศึกษา ทัง้การสอน และภาระ
งานอ่ืน ๆ อยา่งตามสภาพจริง 
3. คณะกรรมการสรรหาควรมีการประชุมเพื่อ
ก าหนดคณุสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์
พลศกึษาอยา่งเหมาะสม 
4.  ควรมีการวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ 
พลศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ 
5.  คณะศิ ลปศาสต ร์คว รจัดท า แผนกา ร
สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์พลศึกษาในการ
พฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ เช่น การเพิ่มพูน
ความรู้ในวิชาชีพ การเขียนผลงานวิชาการ การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ และการวิจยั เป็นต้น 

 

ตาราง 20  การสนทนากลุ่ม (focus  group)  ของอาจารย์ผู้ สอนวิชาพลศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ในประเด็น ด้านบคุลากร พบวา่ ปัจจบุนัมีอาจารย์พลศกึษา 5 คน รับผิดชอบ
รายวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และมีสังกัดท่ีไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการบริหารรจัดการ
หลายด้าน จึงควรจดัตัง้กลุ่มวิชาพลศึกษา สงักัดคณะศิลปศาสตร์ หรือผลักดนัให้เกิดการสร้าง
หลกัสตูรพลศกึษาหรือหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้อง  ก าหนดขอบเขตภาระงานตามสภาพจริง มีการมีการ
ประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติ เกณฑ์การคดัเลือกอาจารย์พลศึกษาอย่างเหมาะสม  และจัดท า
แผนการสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์พลศึกษาในการพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ เช่น การ
เพิ่มพนูความรู้ในวิชาชีพ การเขียนผลงานวิชาการ การขอต าแหน่งทางวิชาการ และการวิจยั เป็น
ต้น 
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ตาราง 21 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  จากการสนทนากลุม่อาจารย์ผู้สอนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ด้านงบประมาณ 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1.  คณะศิ ลปศาสต ร์ เ ป็นหน่ วยงาน
รับผิดชอบงบประมาณค่าตอบแทน
อาจารย์พลศึกษา ค่าสอนเกิน และค่า
วสัดอุปุกรณ์กีฬาที่ใช้ในการเรียนการสอน
วิชาพลศกึษา 
2.  งานกีฬา ส านักงานพัฒนานักศึกษา
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณใน 
การจดัซือ้ ดแูล บ ารุงรักษาครุภณัฑ์กีฬาที่
ใช้ในการเรียนการสอน และจัดซือ้วัสดุ
อปุกรณ์กีฬาส าหรับบริการนักศึกษานอก
เวลาเรียน 
3.  ส า นักงานบ ริหารกายภาพ  และ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณในซ่อมแซมสถานที่ในการ
เรียนการสอน และการออกก าลงักายนอก
เวลาเรียน 
 

1.  คณะศิ ลปศาสต ร์ ไม่ มี ก า ร
ก าหนดงบประมาณในการจัดซือ้
วัสดุอุปกรณ์กีฬาในการเรียนการ
สอนพลศึกษา และงบประมาณใน
การจัดโครงการหรือกิจกรรมใน
รายวิชาที่ชดัเจน 
2.  งานกีฬา  ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา มีแผนงบประมาณใน 
ก า ร จัด ซื อ้  ดู แ ล  บ า รุ ง รั กษ า
ครุภัณฑ์กีฬาที่ใช้ในการเรียนการ
สอน และจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับบริการนักศึกษานอกเวลา
แต่บ า ง ปี ไม่ ไ ด้ รั บกา รจัดส ร ร
งบประมาณหรือได้รับงบประมาณ
ไมเ่พียงพอ 
 

1. คณะศิลปศาสตร์ควรการก าหนดงบประมาณ และ
งบประมาณในการจัดโครงการหรือกิจกรรมใน
รายวิชาที่ชัดเจน และอาจารย์พลศึกษาจัดท าแผน
งบประมาณในการจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์กีฬาในการ
เรียนการสอนพลศกึษา  
2. มหาวิทยาลยัควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุงาน
กีฬา ส านักพฒันานักศึกษา เพื่อจดัซือ้ ครุภณัฑ์ที่ใช้
ในการเรียนการสอน  และอุปกรณ์กีฬาการบริการ
นักศึกษานอกเวลาเรียน อย่างเหมาะสม และงาน
กีฬา  ส านั กพัฒนานั ก ศึ กษา ค ว ร จัด ท า แ ผน
งบประมาณในการจัดซื อ้  ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภณัฑ์ และวสัดกีุฬา 
3. ส านักงานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ควร
จัดท าแผนงบประมาณในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
สถานที่ในการเรียนการสอน และการออกก าลงักาย
นอกเวลาเรียน  
 

 

ตาราง 21 การสนทนากลุ่ม ( focus  group)  ของอาจารย์ผู้ สอนวิชาพลศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ในประเด็น ด้านงบประมาณ พบว่า คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบงบประมาณคา่ตอบแทนอาจารย์พลศกึษา คา่สอนเกิน และคา่วสัดอุปุกรณ์กีฬาท่ีใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา แตไ่ม่มีการก าหนดงบประมาณดงักล่าว คณะศิลปศาสตร์จึงควร
ก าหนดงบประมาณ และอาจารย์พลศึกษาควรจดัท าแผนงบประมาณในการจดัซือ้วสัดอุุปกรณ์
กีฬาในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และมหาวิทยาลยัควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงาน
กีฬา ส านักพฒันานักศึกษา เพ่ือจัดซือ้ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  และอุปกรณ์กีฬาการ
บริการนกัศกึษานอกเวลาเรียน อยา่งเหมาะสม และงานกีฬา ส านกัพฒันานกัศกึษาควรจดัท าแผน
งบประมาณในการจดัซือ้ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ และวสัดกีุฬา ส่วนด้านสถานท่ีส านกังาน
บริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณในซ่อมแซมสถานท่ีในการ
เรียนการสอน และการออกก าลงักายนอกเวลาเรียน 



  162 

ตาราง 22 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  จากการสนทนากลุม่อาจารย์ผู้สอนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ด้านการจดัการเรียนการสอน 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1.  ส า นั ก ง า นพัฒน า คุณภ า พ
การศึกษา มีการก าหนดชว่งเวลาใน
การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
แต่ไม่มีการก าหนดจ านวนผู้ เรียน 
และกลุ่มการเรียน ในหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป 
2. คณะศิลปศาสตร์รับผิดชอบใน
กา รจัดกา ร เ รี ยนกา รสอนวิ ช า 
พลศกึษา คือ ก าหนดอาจารย์ผู้สอน 
กลุ่มการเ รียน จ านวนนักศึกษา 
ตารางสอน และสถานที่ในการเรียน
การสอน ซึ่งรายวิชาพลศึกษาใน
ก ลุ่ ม วิ ช า ชี วิ ต  สุ ข ภ า พ  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม มีทัง้หมด 15 วิชา ซึ่งมี
รหสัวิชาเพียงรายวิชาเดียว 
 

1. การบริหารลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภายใต้
ความ รับ ผิดชอบของส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้จ านวนนกัศกึษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในแต่
ละกลุม่วิชา รวมถึงวิชาพลศกึษาในแตล่ะภาคการศึกษา
ขาดความสมดลุ เช่น ภาคกาคการศกึษาต้นมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนร้อยละ 70 ส่วนภาคการศึกษาปลาย
เหลือนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนร้อยละ 30 
2. วิชาพลศึกษาเป็นรหัสเดียวแต่แยกเป็นหลายชนิด
กีฬา ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนับพันคน 
ส่งผลให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนและการจัดสอบ
ปลายภาค เชน่ นกัศกึษาลงทะเบียนผิด เข้าห้องเรียนผิด 
/ ห้องสอบผิด / หรือรายชื่อตกหล่น และเป็นการปิดกัน้
นักศึกษาที่ มีความสนใจเ รียนรายวิชาอ่ืนๆในราย 
พลศึกษา กลุ่มชีวิต สขุภาพ และสิ่งแวดล้อม เน่ืองจาก
ไมส่ารถลงทะเบียนเรียนวิชาเดิมซ า้ได้ 

1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการ
การศึกษา และจัดท าแผนการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทกุ
หลักสูตรในมหาวิทยาลัย เพื่อ
ก าหนดรายวิชาในแต่ละกลุม่วิชา 
จ านวนนักศึกษา และจ านวน
กลุม่การเรียน 
2. รายวิชาพลศกึษาควรแยกรหสั
รายวิชาตามกิจกรรมกีฬาหรือ
การออกก าลงักาย  
 

 

ตาราง 22 การสนทนากลุ่ม ( focus  group)  ของอาจารย์ผู้ สอนวิชาพลศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ในประเด็น การจดัการเรียนการสอน พบว่า รายวิชาพลศึกษามีทัง้หมด 15 
วิชา แต่มีรหสัวิชาเพียงรายวิชาเดียว และมีจ านวนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนนบัพนัคน ส่งผลให้
เกิดปัญหาในการลงทะเบียน และการจัดสอบ เช่น นกัศึกษาลงทะเบียนผิด เข้าห้องเรียน / ห้อง
สอบผิด / หรือรายช่ือตกหล่น และการวิชาพลศกึษามีรหสัวิชาเดียวท่ีถือเป็นการปิดกัน้นกัศกึษาท่ี
มีความสนใจท่ีจะลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาพลศกึษาอ่ืน เน่ืองจากไมส่ารถลงทะเบียนเรียนวิชา
เดิมซ า้ได้ ดังนัน้จึงควรแยกรหัสของรายวิชาพลศึกษาโดยจ าแนกตามกิจกรรมกีฬาหรือการ 
ออกก าลงักาย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการการศกึษา และจดัท าแผนการลงทะเบียนเรียน
ของนกัศึกษาทุกหลกัสูตรในมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดรายวิชาพลศึกษา จ านวนนักศึกษา และ
จ านวนกลุม่การเรียน 
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ตาราง 23 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  จากการสนทนากลุม่อาจารย์ผู้สอนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้  

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. สถานท่ีในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
และการออกก าลังกายนอกเวลาเรียน หลาย
แห่งเกิดการช ารุดเสียหาย ขาดการบ ารุงรักษา  
   -  งานกีฬา  ส านักพัฒนานักศึกษาเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบดูแล และประสานงาน
ส านักงานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อมใน
การซอ่มแซมสถานท่ี  
   - ส านักงานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการซอ่มแซมสถานท่ี  
2.  ครุภัณฑ์กีฬาท่ีใช้ในการเรียนการสอน วิชา
พลศึกษา และการออกก าลังกายนอกเวลา
เรียน รับผิดชอบโดยงานกีฬา  ส านักพัฒนา
นกัศึกษา 
3. วัสดุอุปกรณ์กีฬาท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
วิชาพลศึกษา รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์  
4. สิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ ไม่มีจุดให้บริการน า้ด่ืม
บริเวณสนามกีฬาและสถานท่ีออกก าลงักายใน
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และการออก
ก าลงักายนอกเวลาเรียน 

1. การอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ี
ขาดประสิทธิภาพ ไม่สนับสนุนการการ
เรียนการสอนพลศึกษา เช่น การเตรียม
สนาม  ความสะอาดของสถานท่ีสอน  
กา รจัดตา รา งการใ ช้ สถาน ท่ี  กา ร
ประสานงานในการซอ่มแซมสถานท่ี 
2. ครุภัณฑ์กีฬาบางรายการเกิดช ารุด 
ขาดการซ่อมแซม บ า รุ ง รักษา  ไม่
สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ 
3. วัสดุอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 
4. นักศึกษาไม่มีน า้ด่ืมในการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษา และการออกก าลัง
กายนอกเวลาเรียน 
 

1. งานกีฬา ส านักพัฒนานักศึกษาควรเข้ามามีบทบาทใน
การสนับสนุนการการเรียนการสอนพลศึกษา  เช่น การ
จดัเตรียมสถานท่ี และครุภณัฑ์ในการเรียนการสอนพลศึกษา 
2. ควรจัดตัง้ส านักงานกีฬา ท่ีสามารถวางแผน บริหาร
จัดการ การบ ารุงซ่อมแซมสถานท่ี การจัดซือ้ เก่ียวกับการ
กีฬาและการออกก าลงักาย เช่น วสัดุ อุปกรณ์การกีฬา ท่ีใช้
ส าหรับการเรียนการสอน และให้บริการนอกเวลาเรียน  
3. งานกีฬา  ส านักพฒันานักศึกษาควรมีการส ารวจสถานท่ี 
ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนอยู่เสมอ และประสานงาน
ส านักงานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อมในการซ่อมแซม
สถานท่ีเมื่อเกิดการช ารุด เสียหาย และประสานงานรักษา
ความปลอดภัย และพนักงานรักษาความสะอาด เพ่ือดูแล
ความสะอาด และความเรียบร้อย 
4. คณะศิลปศาสตร์ งานกีฬา  ส านักพฒันานักศึกษา ควรมี
การประสานงานเก่ียวกับการใช้สถานท่ี ครุภณัฑ์กีฬาท่ีใช้ใน
การเรียนการสอน วิชาพลศึกษาร่วมกนั 
5. คณะศิลปศาสตร์ควรส ารวจ และจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์กีฬาท่ี
ใช้ในการเรียนการสอน วิชาพลศึกษาอยา่งเพียงพอ 
6.  ค ว ร จั ด บ ริ ก า ร จุ ด น ้า ด่ื ม บ ริ เ ว ณ ส น า ม กี ฬ า 
ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  และการบริการนอกเวลา
เรียน  
 

 

ตาราง 23 การสนทนากลุ่ม ( focus  group)  ของอาจารย์ผู้ สอนวิชาพลศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ในประเด็น ด้านสถานท่ี และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า มีหน่วยงานท่ี
บริหารจดัการด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ แตย่งัขาดการบริหารจดัการท่ีดี ท าให้วสัดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสถานท่ีไม่พร้อมใช้งาน หน่วยงานต่าง ๆ จึงควรส ารวจ จัดท าแผนการใช้ 
การจดัซือ้ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ให้พร้อมใช้ในการเรียนการสอน
วิชาพลศกึษา และการออกก าลงักายนอกเวลาเรียน 
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ตาราง 24 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  จากการสนทนากลุม่อาจารย์ผู้สอนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ด้านการประเมินผล 

สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1. คณะศิลปศาสตร์ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
สัญญาจ้าง / เลื่อนขัน้ เงินเดือน ของอาจารย์
ภายในคณะ  โดยมีการก าหนดการเป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรหรือการบริหารหลกัสตูรมาใช้ใน
การประเมิน 
2. นักศึกษามีการประเมินการเรียนการสอนวิชา
พลศึ กษา  โ ดยผ่ า น ร ะบบ  REG ของทา ง
มหาวิทยาลยั 
 

1.เน่ืองจากอาจารย์พลศึกษาไม่มี
หลักสูตรรองรับ ท าให้อาจารย์ 
พลศึกษาอาจไม่ผ่านการประเมิน
ภา ระ งานขั น้ ต ่ า  และกา รต่ อ
สญัญาจ้าง   
2. รายวิชาพลศึกษามีเพียงรหัส
เดียว ท าให้การประเมินผลออกมา
ในภาพรวมในรายวิชาเดียว จึงไม่
สามารถจ าแนกผลการเมิน และ
ข้อเสนอแนะของแตล่ะรายวิชาได้ 
 

1. คณะศิลปศาสตร์ควรมีปรับเกณฑ์การ
ประเมินของอาจารย์พลศกึษา  
2. ควรแยกรหสัรายวิชา  หรือจดัท าระบบ
การประเมินให้สอดคล้องกับความเป็น
จริงตามกระบวนการของมหาวิทยาลยั 
 

 

ตาราง 24 การสนทนากลุ่ม ( focus  group)  ของอาจารย์ผู้ สอนวิชาพลศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ในประเดน็ การประเมินผล พบวา่ การประเมินสญัญาจ้าง / เล่ือนขัน้เงินเดือน
อาจารย์ผู้สอน โดยมีการเป็นกรรมการประจ าหลกัสูตรหรือการบริหารหลกัสูตรมาเป็นเกณฑ์ แต่
เน่ืองด้วยอาจารย์พลศึกษาไม่มีหลกัสูตรรองรับจึงอาจท าให้อาจารย์ไม่ผ่านการประเมินเพ่ือต่อ
สญัญาจ้าง ส่วนในประเมินการเรียนการสอนโดยนกัศกึษา ประเมินผ่านระบบ REG ปัญหาท่ีพบ
คือรายวิชาพลศกึษามีเพียงรหสัเดียว ท าให้การประเมินผลออกมาในภาพรวมในรายวิชาเดียว จึง
ไม่สามารถจ าแนกผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของแตล่ะรายวิชาได้ จึงควรแยกรหสัรายวิชา  
หรือสร้างระบบประเมินให้สะท้อนการจัดการเรียนการสอนจริง และควรมีการปรับเกณฑ์การ
ประเมินอาจารย์พลศกึษาให้เหมาะสม 
 

1.2 ความต้องการจ าเป็นของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษา
ทัว่ไป  วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นในนกัศกึษา มีผลการวิเคราะห์
ข้อมลูรายละเอียดดงัตาราง 25 – 30 
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ตาราง 25 คา่ความถ่ีและร้อยละข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการจ าเป็น           
(n = 386) 

รายการ   f  %  

เพศ   

          ชาย 111 28.76 

          หญิง 275 71.24 

รวม 386 100.00 

ชัน้ปี   

          ชัน้ปีที่ 1 228 59.07 
          ชัน้ปีที่ 2 50 12.95 
          ชัน้ปีที่ 3 70 18.13 

          ชัน้ปีที่ 4 38 9.84 

                      รวม 386 100.00 
คณะที่ศกึษา   

           วิศวกรรมศาสตร์ 35 9.07 

           บริหารศาสตร์ 38 9.84 

           ศิลปศาสตร์ 110 28.50 

           เภสชัศาสตร์ 22 5.70 

           เกษตรศาสตร์ 24 6.22 

           รัฐศาสตร์ 29 7.51 

           นิติศาสตร์ 9 2.33 

           วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 23 5.96 

           วิทยาศาสตร์ 82 21.24 

           ศิลปประยกุต์ฯ 8 2.07 

           พยาบาลศาสตร์ 6 1.55 
รวม 386 100.00 

 

จากตาราง 25 แสดงกลุ่มตวัอย่างมีทัง้หมด 386 คน แบ่งเป็น เพศชาย ร้อยละ 28.76 
เพศหญิงร้อยละ 71.24  กลุ่มตวัอย่างศึกษาในชัน้ปีท่ี 1  คิดเป็นร้อยละ 59.07 ชัน้ปีท่ี 2  คิดเป็น
ร้อยละ 12.95 ชัน้ปีท่ี 3  คิดเป็นร้อย18.13 ชัน้ปีท่ี 4  คิดเป็นร้อยละ 9.84  กลุ่มตวัอย่างศึกษาอยู่
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 9.07 คณะบริหารศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 9.84 คณะ 
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ศิลปศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 28.50 คณะเภสชัศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 5.70 คณะเกษตรศาสตร์คิด
เป็นร้อยละ 6.22 คณะรัฐศาสตร์คดิเป็นร้อยละ 7.51 คณะนิติศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 2.33 วิทยาลยั
แพทยศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 5.96 คณะวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 21.24 คณะศิลปประยกุต์ฯคิด
เป็นร้อยละ 2.07 คณะพยาบาลศาสตร์คดิเป็นร้อยละ 1.55 

ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ด้านหลกัสตูร (n = 386) 
 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการที่
คาดหวงั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั PNIb 
ล า 
ดบั 

M S M S 
1. วิชาพลศึกษาเป็นรายวิชาที่สอดคล้องกบั
ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป ที่เน้นการเสริมสร้างความเป็น
มนษุย์ที่สมบรูณ์ 

4.19 0.87 มาก 3.51 1.19 มาก 0.19 6 

2.  วิ ชาพลศึกษาควร เ ป็นวิ ชาบังคับที่
นกัศกึษาทกุคนต้องลงทะเบียนเรียน 

4.26 0.82 มาก 3.30 1.17 ปาน
กลาง 

0.29 1 

3. วิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่สร้างเจตคติที่ดี
ตอ่การออกก าลงักาย 

4.38 0.85 มาก 3.81 0.94 มาก 0.14 7 

4. วิชาพลศึกษาควรอยู่ในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป   

4.26 0.71 มาก 3.45 0.85 ปาน
กลาง 

0.23 3 

4.1  กลุม่วิชาพลศกึษา   4.18 0.94 มาก 3.34 1.05 ปาน
กลาง 

0.24 1 

4.2  กลุม่สขุภาพ  ชีวิต  และสิง่แวดล้อม     4.18 0.88 มาก 3.40 1.14 ปาน
กลาง 

0.22 3 

4.3  กลุม่วิชาเลอืกศกึษาทัว่ไป   4.42 0.79 มาก 3.61 1.05 มาก 0.23 2 
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ตาราง 26 (ตอ่) 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการที่
คาดหวงั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั PNIb 
ล า 
ดบั 

M S M S 
5. วิชาพลศกึษามีจ านวนหนว่ยกิตเหมาะสม 4.26 0.55 มาก 3.44 1.02 ปาน

กลาง 
0.24 2 

5.1  จ านวน 1 หนว่ยกิต  (ปฏิบตัิ) 4.11 4.11 มาก 3.40 3.40 ปาน
กลาง 

0.20 2 

5.2  จ านวน 2 หน่วยกิต (บรรยาย 1 ปฏิบตัิ 
1) 

4.19 4.19 มาก 3.54 3.54 มาก 0.18 3 

5.3  จ านวน 3 หน่วยกิต (บรรยาย 2 ปฏิบตัิ 
1) 

4.49 4.49 มาก 3.40 3.40 ปาน
กลาง 

0.31 1 

6. การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชา 
พลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ครบทัง้  5  
ด้าน 

4.41 0.68 มาก 3.65 0.78 มาก 0.20 5 

6.1  ด้านคณุธรรมจริยธรรม   4.44 0.80 มาก 3.62 1.16 มาก 0.23 2 
6.2  ด้านความรู้  4.31 0.87 มาก 3.96 1.04 มาก 0.08 5 
6.3  ด้านทกัษะทางปัญญา   4.36 0.86 มาก 3.56 1.13 มาก 0.22 3 
6.4  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
และความรับผิดชอบ 

4.47 0.90 มาก 3.90 1.04 มาก 0.14 4 

6.5  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี 

4.48 0.82 มาก 3.21 1.15 ปาน
กลาง 

0.39 1 

7.  ความ รู้จากการ เ รียนวิชาพลศึกษา  
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้   

4.20 0.63 มาก 3.82 0.71 มาก 0.10 8 

8.  เ นื อ้ ห า ร าย วิ ช าพลศึ กษามี ค ว าม
เหมาะสม 

4.24 0.53 มาก 3.45 1.03 ปาน
กลาง 

0.22 4 

1.8.1  เนือ้หารายวิชามีความครอบคลมุและ
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

4.16 0.83 มาก 3.50 1.08 ปาน
กลาง 

0.19 3 
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ตาราง 26 (ตอ่) 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการที่
คาดหวงั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั PNIb 
ล า 
ดบั 

M S M S 
1.8.2 เนือ้หาความรู้ในการสอนพลศกึษา
ทนัสมยั  และตรงกบัความต้องการของ
ผู้ เรียน 

4.47 0.74 มาก 3.44 1.07 ปาน
กลาง 

0.30 1 

1.8.3 เนือ้หารายวิชามีความเหมาะสมกบั
ระดบัความรู้ ความสามารถของนกัศกึษา 

4.08 0.83 มาก 3.40 1.13 ปาน
กลาง 

0.20 2 

รวม 4.28 0.44 มาก 3.55 0.55 มาก 0.16  
 

จากตาราง 26 พบวา่สภาพการด าเนินการปัจจบุนัของของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ด้านหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (M = 3.55, S=0.55)  ในขณะท่ี
สภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงัของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ด้าน
หลกัสตูร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (M = 4.28, S=0.44) โดยรายการประเมินท่ีมีดชันีความต้องการ
จ าเป็นสงูท่ีสดุ 3 ล าดบัแรกคือ 1) วิชาพลศกึษาควรเป็นวิชาบงัคบัท่ีนกัศกึษาทกุคนต้องลงทะเบียน
เรียน(PNIb = 0.29) 2)วิชาพลศึกษามีจ านวนหน่วยกิตเหมาะสม(PNIb = 0.24) โดยจ านวน 3 
หน่วยกิต (บรรยาย 2 ปฏิบตัิ 1)มีความจ าเป็นมากท่ีสดุ และ 3) วิชาพลศกึษาควรอยู่ในหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป (PNIb = 0.23) โดยอยูใ่นกลุม่วิชาพลศกึษามีความจ าเป็นมากท่ีสดุ   
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ด้านอาจารย์ผู้สอน (n = 386) 
 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการที่
คาดหวงั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั PNIb 
ล า 
ดบั 

M S M S 
1.อาจารย์ผู้ สอนมีความรู้ความสามารถ  
และทุม่เทในรายวิชาที่สอนอยา่งแท้จริง 

4.31 0.90 มาก 4.14 0.82 มาก 0.04 5 

2. อาจารย์ผู้ สอนตรงต่อเวลา  และปฏิบัติ
หน้าที่อยา่งสม ่าเสมอ 

4.43 0.80 มาก 3.93 0.98 มาก 0.12 3 

3.  อาจารย์ผู้ สอนมี เทคนิค และวิ ธีการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ดี 

4.39 0.88 มาก 3.95 0.88 มาก 0.11 4 

4. การเรียนวิชาพลศึกษามีเจ้าหน้าที่เตรียม
อปุกรณ์และสถานท่ีในการเรียนการสอน 

4.51 0.78 มากที่สดุ 3.86 0.98 มาก 0.16 1 

5. กรณีที่มีนกัศึกษาค่อนข้างมาก  มีผู้ช่วย
สอนพลศึกษาในการดูแลนักศึกษาอย่าง
ทัว่ถึง 

4.51 0.82 มากที่สดุ 3.96 1.07 มาก 0.13 2 

รวม 4.43 0.68 มาก 3.97 0.84 มาก 0.12  
  

จากตาราง 27 พบว่าสภาพการด าเนินการปัจจุบนัของการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก(M = 3.97, S=0.84)  ในขณะท่ี
สภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงัของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ด้าน
บคุลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (M = 4.43, S=0.88) โดยรายการประเมินท่ีมีดชันีความต้องการ
จ าเป็นสงูท่ีสดุ 3 ล าดบัแรกคือ 1) การเรียนวิชาพลศกึษามีเจ้าหน้าท่ีเตรียมอปุกรณ์และสถานท่ีใน
การเรียนการสอน (PNIb = 0.16) 2) กรณีท่ีมีนกัศกึษาคอ่นข้างมาก  มีผู้ช่วยสอนพลศกึษาในการ
ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง(PNIb = 0.13) และ 3) อาจารย์ผู้ สอนตรงต่อเวลา  และปฏิบตัิหน้าท่ี
อยา่งสม ่าเสมอ(PNIb = 0.12) 
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ด้านการจดัการเรียนการสอน (n = 386) 
 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการที่
คาดหวงั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั PNIb 
ล า 
ดบั 

M S M S 
1. การเปิดรายวิชาพลศึกษามีความหลาก 
หลายของชนิดกีฬาหรือการออกก าลงักาย 

4.25 0.99 มาก 3.65 1.29 มาก 0.16 7 

2. วิชาพลศึกษาควรแยกรหัสวิชาออกเป็น
วิชาย่อยตามชนิดกีฬา  หรือชนิดของการ
ออกก าลงักาย  

4.52 0.74 มากที่สดุ 3.36 1.27 ปาน
กลาง 

0.34 1 

2.1  จ านวน  2 – 4  วิชา   4.52 0.79 มากที่สดุ 3.24 1.35 ปาน
กลาง 

0.39 1 

2.2  จ านวน  5 – 7  วิชา   4.52 0.79 มากที่สดุ 3.40 1.31 ปาน
กลาง 

0.31 3 

2.3  จ านวน  8 – 11  วิชา   4.51 0.78 มากที่สดุ 3.41 1.33 ปาน
กลาง 

0.32 4 

2.4  มากกวา่  12  วิชา   4.53 0.78 มากที่สดุ 3.39 1.34 ปาน
กลาง 

0.33 2 

3. จ านวนกลุม่การเรียนวิชาพลศึกษาที่เปิด
สอนมีความเหมาะสมเพียงพอกับจ านวน
ผู้ เรียน 

4.31 0.94 มาก 3.67 1.15 มาก 0.14 6 

4. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 
พลศกึษาได้ตามชนิดกีฬาหรือการออกก าลงั
กายที่ตนเองสนใจ 

4.27 0.83 มาก 3.27 1.21 ปาน
กลาง 

0.30 3 

5. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพลศึกษา
ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยควรก าหนดจ านวน
นักศึกษาในการลงทะเบียนเ รียนวิชา 
พลศึกษาแต่ละภาคการศึกษาให้ชัดเจน 
เพื่อไมใ่ห้เกิดการแยง่ลงทะเบียนเรียน 

4.47 0.75 มาก 3.40 1.14 ปาน
กลาง 

0.31 2 

 



  171 

ตาราง 28 (ตอ่) 
 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการที่
คาดหวงั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั PNIb 
ล า 
ดบั 

M S M S 
6. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนวิชา 
พลศกึษามีความเหมาะสม 

4.22 0.99 มาก 3.53 1.14 มาก 0.19 4 

6.1  จ านวน  30  คน 4.22 1.01 มาก 3.53 1.25 มาก 0.19 3 
6.2  จ านวน  40  คน 4.21 1.00 มาก 3.56 1.21 มาก 0.18 4 
6.3  จ านวน  50  คน 4.23 1.01 มาก 3.53 1.25 มาก 0.20 2 
6.4  จ านวน  60  คน 4.23 1.00 มาก 3.50 1.18 มาก 0.21 1 
7. วิธีการสอนพลศกึษามีความเหมาะสม 4.17 1.06 มาก 3.52 1.07 มาก 0.18 5 

7.1  วิธีการสอนพลศึกษาในชัน้เรียนเน้น
กระตุ้นความสนใจของนกัศกึษา 

4.17 1.08 มาก 3.48 1.20 มาก 0.20 1 

7.2  วิธีการสอนพลศึกษาเน้นการพัฒนา
ทกัษะและสง่เสริมให้นกัศกึษาได้ปฏิบตัิจริง 

4.16 1.07 มาก 3.58 1.21 มาก 0.16 4 

7.3  วิธีการสอนพลศกึษาเน้นการมีสว่นร่วม
ของนกัศกึษาในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ 

4.17 1.07 มาก 3.48 1.21 มาก 0.19 2 

7.4  วิ ธี ก า รสอนพลศึกษา เ น้นความ
สนุกสนาน  เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชา 
พลศกึษาและการออกก าลงักาย 

4.18 1.08 มาก 3.50 1.14 มาก 0.18 3 

รวม 4.32 0.52 มาก 3.48 0.65 มาก 0.24  
  

จากตาราง 28 พบว่าสภาพการด าเนินการปัจจุบนัของการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ด้านการจดัการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  (M = 3.48, 
S=0.65)  ในขณะท่ีสภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงัของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (M = 4.32, S=0.52) โดยรายการ
ประเมินท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุด 3 ล าดบัแรกคือ 1) วิชาพลศึกษาควรแยกรหัสวิชา
ออกเป็นวิชาย่อยตามชนิดกีฬา หรือชนิดของการออกก าลังกาย (PNIb = 0.34) โดยมีจ านวน  
 2 – 4  วิชา  2) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพลศึกษาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยควรก าหนดจ านวน
นกัศกึษาในการลงทะเบียนเรียนวิชาพลศกึษาแตล่ะภาคการศกึษาให้ชดัเจน เพ่ือไมใ่ห้เกิดการแย่ง
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ลงทะเบียนเรียน(PNIb = 0.31) และ 3) นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาพลศึกษาได้ตาม
ชนิดกีฬาหรือการออกก าลงักายท่ีตนเองสนใจ(PNIb = 0.30) 

ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (n = 386) 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการที่
คาดหวงั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั PNIb 
ล า 
ดบั 

M S M S 
1. สถานท่ีเรียนมีความเหมาะสมกบัรายวิชา
พลศกึษาที่เรียน 

4.29 0.69 มาก 3.46 1.1
3 

ปาน
กลาง 

0.23 5 

2. สถานที่ / อุปกรณ์ในการเรียนต่าง ๆ มี
ความสะอาดปลอดภัยต่อนักศึกษาในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมในรายวิชาพลศกึษา 

4.28 0.91 มาก 3.58 1.2
4 

มาก 0.19 6 

3. สถานท่ีในการฝึกซ้อมพลศึกษานอกเวลา
เรียนมีเพียงพอ  และเหมาะสมกับจ านวน
นกัศกึษา 

4.27 0.85 มาก 3.19 1.3
7 

ปาน
กลาง 

0.33 3 

4.  วัสดุ  อุปกรณ์ในการเ รียนการสอน 
พลศึกษาเหมาะสม  เพียงพอต่อจ านวน
นกัศกึษา 

4.44 0.79 มาก 3.31 1.2
1 

ปาน
กลาง 

0.34 2 

5. การบริการน า้ดื่มในการเรียนการสอน 
พลศึกษา  และการฝึกซ้อมนอกเวลาเรียน
เหมาะสม  เพียงพอตอ่นกัศกึษา 

4.30 0.89 มาก 3.44 1.2
8 

ปาน
กลาง 

0.24 4 

6. สามารถใช้/ยืมอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์
การออกก าลังกายนอกเวลาเ รียนเพื่ อ
ฝึกซ้อมหรือเลน่กีฬาได้โดยสะดวก 

4.38 0.92 มาก 3.17 1.2
8 

ปาน
กลาง 

0.38 1 

รวม 4.33 0.61 มาก 3.36 0.7
5 

ปาน
กลาง 

0.28  
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จากตาราง 29 พบว่าสภาพการด าเนินการปัจจุบนัของการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ด้านวัสดุอุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง  (M = 3.36, S=0.75)  ในขณะท่ีสภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงัของการบริหารจดัการวิชา
พลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ด้านวัสดุอุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (M = 4.33, S=0.61) โดยรายการประเมินท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นสงูท่ีสดุ 3 ล าดบั
แรกคือ 1) สามารถใช้/ยืมอปุกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์การออกก าลงักายนอกเวลาเรียนเพ่ือฝึกซ้อม
หรือเล่นกีฬาได้โดยสะดวก (PNIb = 0.38) 2) วัสดุ  อุปกรณ์ในการเรียนการสอนพลศึกษา
เหมาะสม  เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา (PNIb = 0.34) และ 3)สถานท่ีในการฝึกซ้อมพลศึกษา
นอกเวลาเรียนมีเพียงพอ  และเหมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษา(PNIb = 0.33) 

ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ด้านการประเมินผล (n = 386) 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการที่
คาดหวงั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั 
PNI
b 

ล า 
ดบั 

 
M S M S 

1.  การประเมินผลการเ รียนการสอน 
พลศึกษามีหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและแจ้งให้
นกัศกึษาทราบลว่งหน้า 

4.23 .89 มาก 3.66 0.88 มาก 0.15 1 

2. การประเมินผลวิชาพลศกึษาเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

4.19 .92 มาก 3.78 0.99 มาก 0.10 3 

3. การประเมินผลวิชาพลศึกษาโปร่งใส  
ยตุิธรรม  และตรวจสอบได้ 

3.98 1.09 มาก 3.62 0.91 มาก 0.09 4 

4.  วิ ธี ก า รวัดผลมี ความหลากหลาย 
สอดคล้องและเหมาะสมกบัเนือ้หารายวิชา 

4.12 1.02 มาก 3.69 0.90 มาก 0.11 2 

5.  ข้อสอบครอบคลุม   สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์และเนือ้หา 

4.05 1.12 มาก 3.79 0.95 มาก 0.06 5 

รวม 4.11 0.78 มาก 3.7
1 

0.79 
ปาน
กลาง 

0.10  
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จากตาราง 30 พบว่าสภาพการด าเนินการปัจจุบนัของการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ด้านการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (M = 3.71, S=0.79)  
ในขณะค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการด าเนินการท่ีคาดหวังของการบริหาร
จดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ด้านการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (M = 
4.11, S=0.78) โดยรายการประเมินท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุด 3 ล าดบัแรกคือ 1) การ
ประเมินผลการเรียนการสอนพลศึกษามีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและแจ้งให้นกัศึกษาทราบล่วงหน้า 
(PNIb = 0.15) 2) วิธีการวัดผลมีความหลากหลาย สอดคล้องและเหมาะสมกับเนือ้หารายวิชา 
(PNIb = 0.11) และ 3)การประเมินผลวิชาพลศกึษาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด(PNIb = 0.10) 

ตาราง 31 ดชันีความต้องการจ าเป็นสภาพการด าเนินการปัจจบุนักบัสภาพการด าเนินการท่ี
คาดหวงัและความต้องการจ าเป็นของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  
โดยรวมทกุด้าน (n = 386) 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการที่
คาดหวงั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

   ระดบั PNIb 
ล า 
ดบั 

 
M S M S 

ด้านหลกัสตูร 4.28 0.44 มาก 3.55 0.55 มาก 0.16 3 

ด้านบคุลากร 4.43 0.68 มาก 3.97 0.84 มาก 0.12 4 

ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.32 0.52 มาก 3.48 0.65 ปาน
กลาง 

0.24 2 

ด้านสถานท่ี และสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ 4.33 0.61 มาก 3.36 0.75 ปาน
กลาง 

0.28 1 

ด้านการประเมินผล 4.11 0.78 มาก 3.71 0.79 มาก 0.10 5 
รวม 4.29 0.38 มาก 3.61 0.40 มาก 0.18  

  

จากตาราง 31 พบว่าสภาพการด าเนินการปัจจุบนัของการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  โดยรวมทัง้ 5 ด้านอยูใ่นระดบัมาก  (M = 4.29, S=0.38)  ในขณะคา่เฉล่ีย
และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงัของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยรวมทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดับมาก (M = 3.16, S=0.40) โดยรายการ
ประเมินท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นสงูท่ีสดุ 3 ล าดบัแรกคือ 1) ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการ
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เรียนรู้ (PNIb = 0.28) 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน (PNIb = 0.24) และ 3) ด้านหลกัสตูร(PNIb 
= 0.16) ตามล าดบั 
 

ตอนที่  2  การสร้าง พฒันา ตรวจสอบ และยืนยนัคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี มีผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้   

2.1 การสร้างของรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีผลการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบความเรียง และ
ตารางประกอบความเรียง ดงันี ้
 

องค์ประกอบที่  1 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 
ดงันี ้

องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ด้านโครงสร้างการบริหารงาน 
1.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดตัง้ส านักงานวิชาการศึกษาทั่วไป เป็น

หน่วยงานสายสนบัสนนุ  ภายใต้ส านกังานอธิการบดี  ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหารทัว่ไป ก ากบั  
ดแูล  และรับผิดชอบหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปโดยเฉพาะ ทัง้งานหลกัสตูรและการสอน งานสนบัสนนุ
การจดัการเรียนรู้ รวมถึงงานแผนและประกนัคณุภาพ ภายใต้การก ากบัดแูลของรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ผา่นหวัหน้าส านกังานวิชาการศกึษาทัว่ไป ตามโครงสร้างบริหาร ดงัภาพประกอบ 14 

 

ภาพประกอบ 14 โครงสร้างการบริหารส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป 
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1.2 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปควรจัดตัง้คณะกรรมการเพ่ือบริหาร และ
ด าเนินการเก่ียวกบัวิชาศกึษาทัว่ไป 2 ชดุ ดงันี ้

1.2.1 คณะกรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไป เพ่ือบริหารงานในหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ซึ่งแตง่ตัง้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน  ผู้อ านวยการกองบริการศกึษาเป็น
รองประธาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศลิปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหาร
ศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ ฯ วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ ฯ คณะเภสชัศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักงานวิชาศึกษาทั่วไปเป็นกรรมการและ
เลขานกุาร โดยคณะกรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไปมีบทบาท และหน้าท่ี ดงันี ้ 

1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ในหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป 

2. ก าหนดแผนการปฏิบตังิานในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
3. พิจารณารายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
4. พิจารณารายวิชา และกลุม่วิชาในหมวดศกึษาทัว่ไป   
5. พฒันา ปรับปรุงหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   
6. การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   

1.2.2 คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา เพ่ือบริหารงานในกลุ่มวิชา โดย
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรดงันี ้1) กลุ่มวิชาภาษา  2)กลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ  
3)กลุ่มวิชาสงัคม พลเมือง และกระบวนการยุติธรรม 4)กลุ่มวิชาสุนทรียภาพ ดนตรี ศิลปะ และ
วฒันธรรม 5)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรมและการจดัการ และ 6) กลุ่มวิชาเลือก
ศกึษาทัว่ไป ซึ่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา ประกอบด้วยประธานโดยเลือกจากตวัแทน
ผู้สอนในกลุ่มวิชา  อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเป็นกรรมการ  และเจ้าหน้าท่ีส านกังานวิชาศึกษา
ทัว่ไปเป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาชีวิต และสุขภาพ มีบทบาท และหน้าท่ี 
ดงันี ้ 

1. ก าหนดกรอบมาตรฐานการเรียนรู้  ในกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ 
2. การเปิด – ปิด  และก าหนดรายวิชาในกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ 
3. จดัอาจารย์ผู้สอน  จ านวนกลุ่มการเรียน  และจ านวนนกัศึกษาใน

กลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ 
4. พิจารณารายละเอียดวิชา (มคอ.3 และ 5) ในกลุ่มวิชาชีวิตและ

สขุภาพ 
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ภาพประกอบ 15 ภาพโครงสร้างการบริหารกลุม่วิชา 

องค์ประกอบย่อยท่ี  2 ด้านหลกัสตูร 
2.1 โครงสร้างหลกัสตูร 

2.1.1 โครงสร้างหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปควรแบง่ออกเป็น 6 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่มวิชาภาษา  2)กลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ 3)กลุ่มวิชาสังคม พลเมือง และกระบวนการ
ยตุิธรรม 4)กลุ่มวิชาสนุทรียภาพ ดนตรี ศิลป และวฒันธรรม 5)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวตักรรมและการจดัการ และ 6) กลุม่วิชาเลือกศกึษาทัว่ไป ดงัภาพประกอบ 16 



  178 

 

ภาพประกอบ 16 ภาพโครงสร้างหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
และรายวิชาพลศกึษาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

2.1.2 รายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปควรแบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
2.1.2.1  วิชาบังคับ  ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 หน่วยกิต 

(บรรยาย 2 ชม. - ปฏิบตั ิ2 ชม. - ศกึษาด้วยตนเอง 5 ชม.)   
2.1.2.2  วิชาเลือก  ในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 หน่วยกิต 

(บรรยาย 2 ชม. - ปฏิบตั ิ2 ชม. - ศกึษาด้วยตนเอง 5 ชม.)  
2.2 วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีมุ่งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ปรัชญา และคุณลักษะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั และสอดคล้องกบัปรัชญาของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด ตลอดจนร่วมก าหนดปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปผ่านกลไกคณะ
กรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยั โดยก าหนดวตัถปุระสงค์ดงันี ้

2.2.1 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ของมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนให้มีความรอบรู้ อย่างกว้างขวาง มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล มี
ความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้ อ่ืน และสงัคม  เป็นผู้ ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตผุล  สามารถใช้
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ภาษาใน การติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี  เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ มีคณุธรรม 
ตระหนกัในคณุคา่ของศลิปวฒันธรรมทัง้ของไทยและของ ประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารง ตนอยูใ่นสงัคมได้เป็นอยา่งดี 

2.2.2 วตัถปุระสงค์ของกลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ผู้ เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจใน
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้ อ่ืน และสังคม มีคุณธรรม เป็นผู้ ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้
ภาษาใน การติดต่อส่ือสารความหมายได้ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
ตระหนกัในคณุคา่ของศลิปวฒันธรรมทัง้ของไทยและของ ประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารง ตนอยูใ่นสงัคมได้เป็นอยา่งดี 

2.2.3 วัตถุประสงค์ของรายวิชาพลศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ผู้ เรียนให้มีความรู้เก่ียวกบักิจกรรมทางกาย และการดแูลสขุภาพ มีความเข้าใจในธรรมชาต ิตนเอง 
ผู้ อ่ืน และสงัคม มีความเคารพตนเอง และผู้ อ่ืน มีระเบียบวินยั เคารพกฎ กตกิา มารยาทของสงัคม 
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี มีทกัษะพืน้ฐานการออกก าลงักายหรือเล่น
กีฬา เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพและสมรรถภาพทางกายท่ีดี  มีความ
รับผิดชอบ มีคณุธรรม จริยธรรม และมีน า้ใจนกักีฬา สามารถน าความรู้ไปใช้ในการเล่นกีฬาหรือ
ออกก าลงักายได้อยา่งถกูต้องปลอดภยั และด ารงตนอยูใ่นสงัคมได้เป็นอยา่งดี 

2.3 ลกัษณะเนือ้หารายวิชาพลศกึษา 
2.3.1  วิชาบงัคบั กลุ่มชีวิตและสขุภาพ  เป็นวิชาบรูณาการศาสตร์ท่ี

เก่ียวข้องกบัการออกก าลงักายและการดแูลสุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 รายวิชา ดงันี ้ วิชาพลศกึษา
เพ่ือคณุภาพชีวิต  วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวนั  และวิชานนัทนาการเพ่ือสขุภาพ  

2.3.2  วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  เนือ้หารายวิชาเป็น
กิจกรรมกีฬา หรือการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ  เพ่ือให้นกัศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
โดยแยกรหสัวิชาตามชนิดกีฬา 

2.4 การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้ สอนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยการพิจารณาผ่านคณะกรรมการบริหารวิชาศึกษา
ทั่วไป และควรมีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุก 4 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทนัสมยัอยูเ่สมอ รวมถึงการปรับย่อยในแตล่ะรายวิชาทกุภาคการศกึษาผ่านกลไกการจดัท า
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
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องค์ประกอบย่อยท่ี  3 ด้านอาจารย์ผู้สอน 
3.1 อาจารย์ผู้ สอนพลศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์  ในรูปแบบกลุ่มวิชา 

พลศกึษา คณะศลิปศาสตร์ เพ่ือบริหารงานจดัการเก่ียวกบัรายวิชาพลศกึษา 
3.2 บทบาทหน้าท่ี และขอบเขตภาระงานอาจารย์พลศึกษา มีการก าหนด

ขอบเขต ภาระงานอาจารย์พลศกึษา ทัง้การสอน  และภาระงานอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม โดยผู้สอน
วิชาพลศกึษามีสว่นร่วมในการพิจารณาก าหนดขอบเขต ภาระงาน 

3.3 การสรรหา และบริหารอตัราก าลงั คดัเลือกอาจารย์พลศกึษา คณะศิลป
ศาสตร์ควรมีกระบวนการคดัเลือกอาจารย์พลศึกษาท่ีถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม ตามกระบวนการ
ของทางคณะศลิปศาสตร์ และมหาวิทยาลยั 

3.4 การประเมินอาจารย์พลศึกษา มีการประเมินอาจารย์พลศึกษาตาม
ขอบเขตภาระงาน และสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง ผ่านกระบวนการของคณะศิลปศาสตร์ 
และมหาวิทยาลยัอยา่งเทา่เทียม เหมาะสม 

3.5 การพัฒนาอาจารย์พลศึกษา คณะศิลปศาสตร์ในฐานะต้นสังกัดควร
สนบัสนนุ  สง่เสริมอาจารย์พลศกึษาให้พฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง  เหมาะสม  มีความทนัสมยัอยู่
เสมอ รวมถึงการศึกษาต่อ และการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ผ่านแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีเป็น
รูปธรรม     

องค์ประกอบย่อยท่ี  4 ด้านงบประมาณ 
4.1 งบประมาณรายรับ 

4.1.1 มหาวิทยาลัยประกาศใช้ระเบียบการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศกึษา จากการลงทะเบียนของนกัศกึษา โดยคิดเป็นหน่วยกิตบรรยาย  หน่วยกิตละ 150 บาท 
และหนว่ยกิตปฏิบตักิาร  หนว่ยกิตละ 300 บาท 

4.1.2 ส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไปมีเงินรายได้จากการลงทะเบียนเรียนของ
นกัศึกษาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป และการจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยัในการ
บริหารจดัการส านกังานตามระเบียบของทางมหาวิทยาลยั 

4.1.3 คณะศิลปศาสตร์มีเงินรายได้จากการลงทะเบียนของนักศึกษา 
ตามระเบียบของทางมหาวิทยาลยั  
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4.2 งบประมาณรายจา่ย (หมวดงบด าเนินงาน) 
4.2.1 คา่ตอบแทน   

คณะศลิปศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบรายจ่ายหมวดคา่ตอบแทน
เก่ียวกับค่าสอนเกินภาระงานของอาจารย์พลศึกษา และค่าตอบแทนบุคลากรของกิจกรรมหรือ
โครงการในรายวิชาพลศกึษาทกุภาคการศกึษา 

4.2.2 คา่ใช้สอย 
4.2.2.1 คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบรายจ่ายหมวดค่า

ใช้สอย เป็นคา่เดนิทางไปราชการในการพฒันาตนเองของอาจารย์พลศกึษา 
4.2.2.2 ส านักงานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายในการซอ่มแซมสถานท่ีในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา  และการ
ออกก าลงักายนอกเวลาเรียน  

4.2.2.3 งานกีฬา ส านักงานพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายในการดแูล บ ารุงรักษาครุภณัฑ์กีฬา และสถานท่ีในการเรียนการ
สอนวิชาพลศกึษา และการออกก าลงักายนอกเวลาเรียน 

4.2.3 คา่วสัด ุ  
คณะศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายใน

การจดัซือ้วสัดกีุฬา และวสัดสุ านกังานในการเรียนการสอนพลศกึษา  
4.2.4 คา่ครุภณัฑ์   

งานกีฬา ส านักงานพัฒนานักศึกษา เป้นหน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณรายจา่ยในการจดัซือ้ครุภณัฑ์กีฬา และครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้ท าน า้เย็น)ส าหรับ
นกัศกึษาในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา และการออกก าลงักายนอกเวลาเรียน 

องค์ประกอบย่อยท่ี  5 ด้านสถานท่ี  และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้พลศกึษา 
5.1 ด้านสถานท่ี   

5.1.1งานกีฬาส านกัพฒันานกัศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเก่ียวกับ
สถานท่ีการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา และการออกก าลงักายนอกเวลาเรียน มีหน้าท่ีดงันี ้

5.1.1.1 การขอใช้สถานท่ี  
5.1.1.2 การควบคมุดแูลสถานท่ี  
5.1.1.3 ประเมินผลการใช้สถานท่ี  
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5.1.1.4 ประสานงานกับส านกังานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
ในการบ ารุงรักษา และซอ่มแซมสถานท่ี 

5.1.2  ส านักงานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมสถานท่ีในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา และการออกก าลงั
กายนอกเวลาเรียน 

5.2 ด้านครุภณัฑ์   
งานกีฬาส านักพัฒนานักศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับครุภัณฑ์ใน

การเรียนการสอนพลศกึษาและการออกก าลงักายนอกเวลาเรียน คือ การจดัหา จดัซือ้ซือ้ครุภณัฑ์
กีฬา และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้ท าน า้เย็น)  การใช้ครุภัณฑ์  การเก็บรักษาครุภัณฑ์ การ
ควบคมุ และการจ าหนา่ยครุภณัฑ์ 

5.3 ด้านวสัดอุปุกรณ์    
คณะศิลปศาสตร์  เป็นหน่วยงานผิดชอบวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการ

สอนวิชาพลศึกษา คือ จัดหา จัดซือ้ การใช้ การเก็บรักษา และการควบคุมวัสดุกีฬา และวัสดุ
ส านกังานในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา 

 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการ (Process)  

ผู้วิจยัน าวงจรคณุภาพเดมมิ่ง (PDCA) มาใช้ในการด าเนินงานประกอบด้วย  การ
วางแผน (P : Plan) การด าเนินการ (D : Do )การตรวจสอบ (C :Check) และการปรับปรุงแก้ไข (A 
: Act) มาใช้ในกระบวนการด าเนินงานบริหารจัดการ ทัง้ 4 ด้าน  คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้าน
อาจารย์ผู้ สอน 3) ด้านงบประมาณ และ 4) ด้านสถานท่ีและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดงัตาราง  
32 - 35 
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อง ค์ประกอบที่  3 ด้ านผลผลิต  (Output)  สามารถพิจารณาไ ด้จาก  
2 องค์ประกอบย่อย ดังนี ้

องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
เม่ือนักศึกษาเรียนวิชาพลศึกษาในฐานะวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว นักศึกษามี

คุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี  สอดคล้องหลกัปรัชญาของวิชาศกึษาทัว่ไปว่าด้วยความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ส่งผล
ให้นกัศกึษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานีมีความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ขึน้ ดงันี ้

1.1 นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต อย่างพอเพียง มี
ความรับผิดชอบ อดทน อดกลัน้ ซ่ือสัตย์ มีความสุภาพ และรู้จักกาลเทศะมีระเบียบวินัย และมี
น า้ใจนกักีฬา 

1.2 นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกับการออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา และการ
ดแูลสุขภาพเบือ้งต้น มีบุคลิกภาพและสมรรถภาพทางกายท่ีดี เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
สงัคม วฒันธรรม ธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 

1.3 นักศึกษามีทักษะพืน้ฐานของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา มี
ทกัษะการคิด มีความคิดสร้างสรรค์และเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา มีการคิด
วิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการออกก าลงักายหรือ
เลน่กีฬาได้อยา่งถกูต้องปลอดภยั และด าเนินชีวิตได้เป็นอยา่งด ี

1.4 นกัศึกษามีจิตอาสา เสียสละ เป็นพลเมืองท่ีมีคณุค่าของสงัคมและ
เข้าใจสงัคมพหวุฒันธรรม มีความเป็นผู้น า ผู้ ตามท่ีดี สามคัคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม  
มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี รับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

1.5 นกัศึกษามีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารทางสุขภาพและกีฬา 
คิดค านวณและวิเคราะห์เชิงตวัเลขท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินสมรรถภาพทางกายเ พ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาพได้ ตลอดจนใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดแูลสมรรถภาพทาง
กาย และภาวะสขุภาพอ่ืนๆได้อยา่งรู้เทา่ทนั 

องค์ประกอบย่อยท่ี  2 ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน  
ในส่วนของการบริหารงาน ก าหนดผลผลิตของรูปแบบ โดยพิจารณาจาก

ประสิทธิภาพของการบริหารงานขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง ลดหลัน่ตามล าดบั คือ จากส านกังานวิชา
ศกึษาทัว่ไป ลงสู่คณะศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลศกึษาในท่ีสดุ โดยประสิทธิภาพในการบริหาร
งานพิจารณาจากการท่ีองค์กรในแตล่ะระดบัมีการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีก าหนดภายใน
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กรอบเง่ือนไขของเวลา โดยบรรลผุลตามเป้าหมายของงานนัน้ๆ อย่างรูปธรรม  ซึ่งสามารถจ าแนก
ยอ่ยในแตล่ะระดบั ดงันี ้

2.1 ส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการบริหารงาน
เก่ียวกบัหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราธานี จะต้องมีการจดั/ปรับโครงสร้างองค์กร
ตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างชดัเจน มีการก าหนดบทบาท หน้าท่ีของแต่ละส่วนงานท่ีชดัเจน สอบ
รับกับเป้าหมายของการด าเนินงานองค์กร   พร้อมทัง้ก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร ก าหนด
โครงสร้างหลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีตามบริบท และกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิอย่างมีคณุภาพ ทัง้นีใ้นสว่นของการบริหารงบประมาณของส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป ต้อง
มีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับวงจรงบประมาณ และมีกระบวนการ ขัน้ตอนการประสาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปได้อยา่งมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ 

2.2 คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการสนบัสนนุ ก ากบั ติดตาม 
การด าเนินงานของกลุ่มวิชาพลศกึษา ตลอดจนการประสานงานกบัส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
ฐานะของหน่วยงานต้องสงักดั จะต้องมีการด าเนินงานท่ีสอดรับกบัปีปฏิทินท่ีส านกังานวิชาศกึษา
ทัว่ไปท่ีก าหนด ตลอดจนต้องมีการสนบัสนนุทรัพยกรการด าเนินงานท่ีจ าเป็นตอ่การจดัการเรียนรู้
ในรายวิชาพลศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะในสว่นของอาจารย์ผู้สอน โดยต้องมีการวิเคราะห์อตัราก าลงัท่ีเหมาะสมกบัภาระงาน มี
กระบวนการสรรหา คดัเลือกอาจารย์พลศึกษาท่ีเหมาะสม มีคณุภาพตามกรอบอตัราก าลงัท่ีควร
เป็น มีการก าหนดเง่ือนไขภาระงาน บทบาท หน้าท่ี ของอาจารย์ท่ีชดัเจน มีกระบวนการส่งเสริม
เพ่ือการพฒันาคณุภาพขององาจารย์ในกลุ่มวิชาพลศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม และก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินอาจารย์พลศึกษาท่ีชัดเจน และในส่วนของการบริหารงบประมาณนัน้ ต้องก าหนด
งบประมาณเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราธานีอย่างชดัเจน และมีการด าเนินงานใช้งบประมาณดงักล่าว ตามแผนหรือ
กรอบท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2.3 กลุ่มวิชาพลศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษา จะต้องด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมายและปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีก าหนด โดยต้องมีการ
วิเคราะห์ และก าหนดวตัถปุระสงค์ของรายวิชาพลศกึษา ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีชดั เจน มีการ
ก าหนดรายวิชาท่ีจะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และจ านวนกลุ่มการเรียนท่ีเหมาะสมกับ
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จ านวนนักศึกษา สอดคล้องกับแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรในระดบัปริญญาตรีท่ีเปิดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการก าหนดอาจารย์ผู้ สอนในแต่ละรายวิชาให้
เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับ
ผลประโยชน์จากการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษาอย่างสูงสุดภายใต้เง่ือนไขและบริบทท่ี
เหมาะสม  มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้ สอนจัดท า มคอ. ในแต่ละระยะของการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนปรัชญาของการจัด
การศกึษาทัว่ไป ตามกรอบปฏิทินการศกึษาและเง่ือนไขเวลาท่ีก าหนด ด าเนินการจดัการเรียนการ
สอนในรายวิชาพลศกึษาอย่างมีคณุภาพ โดยมีการก ากบัติดตามหรือกระบวนการทวนสอบท่ีเป็น
ระบบ มีการก าหนดตวับง่ชีใ้นกระบวนการทวนสอบเพ่ือพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนท่ี
เป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์พลศกึษามีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ และจะต้องมีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุงกระบวนการท างาน การบริการจัดการในกลุ่มวิชาพลศึกษาให้เกิด
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพสงูสดุ 
 

 

ภาพประกอบ 17 รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
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2.2  วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยการวิเคราะห์
คา่มธัยฐาน (Md) และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา คา่มธัยฐาน
ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และคา่พิสยัระหวา่ควอไทล์ไมเ่กิน 1.50 ดงัตาราง 36 - 48 

ตาราง 36 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ เช่ียวชาญมาแจกแจงคา่ความถ่ีและคา่ร้อยละตามตวัแปรน าเสนอใน
รูปตารางประกอบความเรียง 

 
จากตาราง 36 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  60.00  มีระดบั 

ปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ  80.00 เป็นส่วนใหญ่  ด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คดิเป็นร้อยละ  60.00 และมีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปีคดิเป็นร้อยละ  100.00 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 3 60.00 
หญิง 2 40.00 
รวม 5 100.00 

ระดับการศึกษา   
ปริญญาโท 1 20.00 
ปริญญาเอก 4 80.00 

รวม 5 100.00 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 3 60.00 
รองศาสตราจารย์ 2 40.00 

รวม 5 100.00 
ประสบการณ์การท างาน   

มากกวา่ 10 ปี 5 100.00 
รวม 5 100.00 
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ตาราง 37 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบ
การบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  (n = 5) 
 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 4.64 0.41 มากที่สดุ 4.65 0.36 มากที่สดุ 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.1 ด้านโครงสร้างการบริหาร 4.66 0.50 มากที่สดุ 4.50 0.67 มากที่สดุ 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.2 ด้านหลกัสตูร 4.54 0.50 มากที่สดุ 4.67 0.33 มากที่สดุ 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน 5.00 0.60 มากที่สดุ 5.00 0.60 มากที่สดุ 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.4 ด้านงบประมาณ 4.75 0.76 มากที่สดุ 4.75 0.42 มากที่สดุ 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.5 ด้านสถานท่ี และสิง่สนบัสนนุ
การเรียนรู้ 

5.00 0.55 มากที่สดุ 4.70 0.95 มากที่สดุ 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการ (Process)  4.86 0.56 มากที่สดุ 4.61 0.48 มากที่สดุ 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 2.1 ด้านการวางแผน 4.85 0.58 มากที่สดุ 4.64 0.48 มากที่สดุ 

   2.1.1 การวางแผนด้านหลกัสตูร 4.77 0.94 มากที่สดุ 4.88 0.39 มากที่สดุ 

  2.1.2 การวางแผนด้านอาจารย์ผู้สอน 4.75 0.75 มากที่สดุ 4.75 0.38 มากที่สดุ 

  2.1.3 การวางแผนด้านงบประมาณ 5.00 0.31 มากที่สดุ 4.75 0.63 มากที่สดุ 

  2.1.4 การวางแผนด้านสถานท่ี และสิง่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ 

4.88 0.56 มากที่สดุ 4.66 0.89 มากที่สดุ 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 2.2 ด้านการด าเนินการ 4.82 0.66 มากที่สดุ 4.57 0.46 มากที่สดุ 

   2.2.1 การด าเนินการด้านหลกัสตูร 4.71 0.58 มากที่สดุ 4.46 0.69 มากที่สดุ 

  2.2.2 การด าเนินการด้านอาจารย์ผู้สอน 5.00 1.00 มากที่สดุ 4.50 0.63 มากที่สดุ 

  2.2.3 การด าเนินการด้านงบประมาณ 5.00 0.67 มากที่สดุ 4.58 0.33 มากที่สดุ 

  2.2.4 การด าเนินการด้านสถานที่ และสิง่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ 

5.00 0.67 มากที่สดุ 4.88 0.78 มากที่สดุ 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 2.3 ด้านการตรวจสอบ 4.71 0.53 มากที่สดุ 4.60 0.48 มากที่สดุ 

   2.3.1 การตรวจสอบด้านหลกัสตูร 4.72 0.86 มากที่สดุ 4.54 0.59 มากที่สดุ 

  2.3.2 การตรวจสอบด้านอาจารย์ผู้สอน 4.75 0.88 มากที่สดุ 4.75 0.75 มากที่สดุ 

  2.3.3 การตรวจสอบด้านงบประมาณ 5.00 0.15 มากที่สดุ 4.50 0.50 มากที่สดุ 

  2.3.4 การตรวจสอบด้านสถานท่ี และสิง่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ 

5.00 0.56 มากที่สดุ 4.88 0.72 มากที่สดุ 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 2.4 ด้านการปรัปปรุงแก่ไข 4.91 0.53 มากที่สดุ 4.67 0.53 มากที่สดุ 

   2.4.1 การปรัปปรุงแก่ไขด้านหลกัสตูร 4.66 0.79 มากที่สดุ 4.75 0.50 มากที่สดุ 
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ตาราง 37 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
  2.4.2 การปรัปปรุงแก่ไขด้านอาจารย์ผู้สอน 5.00 0.38 มากที่สดุ 4.75 0.75 มากที่สดุ 

  2.4.3 การปรัปปรุงแก่ไขด้านงบประมาณ 5.00 0.35 มากที่สดุ 5.00 0.78 มากที่สดุ 

  2.4.4 การปรัปปรุงแก่ไขด้านสถานท่ี และสิง่สนบัสนนุ
การเรียนรู้ 

5.00 0.60 มากที่สดุ 4.67 0.55 มากที่สดุ 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านผลผลิต (Output) 4.92 0.52 มากที่สดุ 4.71 0.30 มากที่สดุ 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 3.1 ด้านคณุภาพผู้ เรียน 5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 3.2 ด้านประสทิธิภาพการบริหาร 5.00 0.33 มากที่สดุ 5.00 0.17 มากที่สดุ 

รวม 4.74 0.46 มากที่สดุ 4.68 0.29 มากที่สดุ 

 

จากตาราง 37 แสดงค่ามธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์รูปแบบการบริหารจดัการ
วิชาพลศึกษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดยรวมด้านความถูกต้องอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ (Md = 4.74 , IQR = 0.46) และด้านความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Md 
= 4.68 , IQR = 0.29) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกับรูปแบบทุกองค์ประกอบ และมี
ความคดิเห็นด้านความถกูต้องและด้านความเหมาะสมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุข้อ 
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ตาราง 38 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 
ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1.1 ด้านโครงสร้างการบริหาร (n = 5) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
1.มีจดัตัง้ส านกังานวิชาศึกษาทัว่ไป เป็นหน่วยงานสาย
สนบัสนนุ  อยูภ่ายใต้ส านกังานอธิการบดี   

5.00 1.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

2.ส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไปมีหน้าที่รับผิดชอบบริหาร
จดัการเก่ียวกบัหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.50 มากที่สดุ 

3.จดัตัง้คณะกรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไป  5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.คณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทั่วไป มีหน้าที่
รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  

5.00 0.50 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

5. จัดตั ง้ คณะกรรมการบ ริหาร กลุ่ม วิ ช า  เพื่ อ
บริหารงานในกลุม่วิชา โดยแบ่งเป็น 6 กลุม่วิชาตาม
โครงสร้างหลกัสตูร 

5.00 1.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

6.คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ มี
หน้าที่รับผิดชอบบริหารงานภายในกลุม่วิชา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.50 มากที่สดุ 

รวม 4.66 0.50 มากที่สดุ 4.50 0.67 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 38 พบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์รูปแบบการบริหารจดัการ

วิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยั
น าเข้า (Input) องค์ประกอบย่อยท่ี 1.1 ด้านโครงสร้างการบริหาร  รูปแบบการบริหารจดัการวิชา
พลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดยรวมด้านความถูกต้องอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (Md = 4.66 , IQR = 0.50) และด้านความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Md = 
4.50 , IQR = 0.67) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกบัการบริหารจดัการ ด้านโครงสร้าง
การบริหาร และมีความคิดเห็นด้านความถกูต้องและด้านความเหมาะสมสอดคล้องกนัผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนดทกุข้อ  
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ตาราง 39 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 
ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1.2 ด้านหลกัสตูร (n = 5) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
1.มีโครงสร้างหลกัสตูร 4.61 0.67 มากที่สดุ 4.61 0.65 มากที่สดุ 

1.1โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่ง
ออกเป็น 6 กลุม่วิชา 30 หนว่ยกิต  

4.50 0.75 มากที่สดุ 4.50 0.83 มากที่สดุ 

   (1) กลุม่วิชาภาษา  15 หนว่ยกิต 5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

   (2) กลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ 3 หนว่ยกิต 5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

   (3) กลุ่มวิชาสังคม พลเมือง และกระบวนการ
ยตุิธรรม 3 หนว่ยกิตฺ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

  (4)  กลุ่มวิชาสุนท รียภาพ ดนตรี  ศิลปะ  และ
วฒันธรรม 3 หนว่ยกิต 

4.00 1.00 มาก 5.00 1.00 มากที่สดุ 

  (5) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรมและ
การจดัการ 3 หนว่ยกิต 

4.00 1.00 มาก 4.00 1.50 มาก 

  (6) กลุม่วิชาเลอืกศกึษาทัว่ไป 3 หนว่ยกิต 4.00 1.00 มาก 5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.2 โค รงส ร้ า งของกลุ่ม วิ ช า ชี วิ ตและสุขภาพ 
ประกอบด้วย รายวิชาพลศกึษา จาก 3 คณะ และจาก
วิทยาลยัแพทย์ ฯ  

4.00 1.00 มาก 5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.3 รายวิชาพลศกึษา อยูใ่นหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   4.50 0.75 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

   (1) รายวิชาพลศึกษา อยู่ในกลุ่มวิชาชีวิตและ
สขุภาพ  เป็นวิชาบงัคบั 3(2-2-5)  

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

   (2) รายวิชาพลศึกษา อยู่ในกลุ่มวิชาเลือกศึกษา
ทัว่ไป  เป็นวิชาเลอืก 3 หนว่ยกิต 3(2-2-5) 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

2. มีวตัถปุระสงค์ 4.66 0.67 มากที่สดุ 5.00 0.67 มากที่สดุ 

   (1) วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ของ
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 
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ตาราง 39 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
   (2) วตัถปุระสงค์ของกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ 5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

   (3) วตัถปุระสงค์ของรายวิชาพลศกึษา 5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.50 มากที่สดุ 

3. มีลกัษณะ และเนือ้หารายวิชา 4.50 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

3.1 เป็นวิชาบังคับ กลุ่มชีวิตและสุขภาพ  เป็นวิชา
บูรณาการศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการออกก าลงักาย
และการดแูลสขุภาพ  

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.50 มากที่สดุ 

3.2 เป็นวิชาเลือก กลุม่วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป  เนือ้หา
รายวิชาเป็นกิจกรรมกีฬา หรือการออกก าลงักายเพื่อ
สุขภาพ  เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความ
สนใจ  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.มีการพฒันาหลกัสตูร 5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.1 อาจารย์ผู้สอนพลศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันา 
ปรับปรุงหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

รวม 4.54 0.50 มากที่สดุ 4.67 0.33 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 39 พบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์รูปแบบการบริหารจดัการ

วิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยั
น าเข้า (Input) องค์ประกอบย่อยท่ี 1.2 ด้านหลกัสูตร โดยรวมด้านความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ (Md = 4.54 , IQR = 0.50) และด้านความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Md = 4.67 , IQR 
= 0.33) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกบัการบริหารจดัการ ด้านหลกัสตูร และมีความ
คดิเห็นด้านความถกูต้องและด้านความเหมาะสมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุข้อ 
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ตาราง 40 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1
ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน (n = 5) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
1. อาจารย์ผู้สอนพลศกึษา สงักดัอยูค่ณะศิลปศาสตร์ 
และจดัตัง้เป็นกลุม่วิชาพลศกึษา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.50 มากที่สดุ 

2. อาจารย์ผู้ สอนพลศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการ
สอน บริการวิชาการ การวิจัย  การท านุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรม และภาระงานอื่น ๆ 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

3.  คณะศิลปศาสตร์มีกระบวนการการสรรหา 
คดัเลอืกและบริหารอตัราก าลงั อาจารย์พลศกึษา 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4. มีการประเมินอาจารย์พลศึกษาตามขอบเขตภาระ
งาน 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

5. คณะศิลปศาสตร์มีการสนบัสนนุ  สง่เสริมอาจารย์
พลศกึษาให้พฒันาตนเอง 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

รวม 5.00 0.60 มากที่สดุ 5.00 0.60 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 40 พบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์รูปแบบการบริหารจดัการ

วิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยั
น าเข้า (Input) องค์ประกอบย่อยท่ี 1.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน โดยรวมด้านความถกูต้องอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ (Md = 5.00 , IQR = 0.60) และด้านความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Md = 5.00 , 
IQR = 0.60) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกับการบริหารจดัการ ด้านอาจารย์ผู้สอน 
และมีความคดิเห็นด้านความถกูต้องและด้านความเหมาะสมสอดคล้องกนัผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุ
ข้อ 
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ตาราง 41 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 
ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1.4 ด้านงบประมาณ (n = 5) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
1.งบประมาณรายรับ 4.66 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.33 มากที่สดุ 

1.1 มหาวิทยาลัยประกาศใช้ระเบียบการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จากการลงทะเบียนของ
นกัศกึษา  

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.2 ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไปมีเงินรายได้จากการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา และการจัดสรร
งบประมาณสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยั 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

1.3 คณะศิลปศาสตร์มีเงินรายได้จากการลงทะเบียน
ของนกัศกึษา ตามระเบียบของทางมหาวิทยาลยั 

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.งบประมาณรายจ่าย (หมวดคา่ตอบแทน) 5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.1 คณะศิลปศาสตร์เ ป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
รายจ่ายหมวดค่าตอบแทนเก่ียวกบัค่าสอนเกินภาระ
งานของอาจารย์พลศกึษา  

4.00 1.00 มาก 5.00 0.50 มากที่สดุ 

3.งบประมาณรายจ่าย (หมวดคา่ใช้สอย) 4.00 1.00 มาก 5.00 0.67 มากที่สดุ 

3.1 คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบรายจ่าย
หมวดค่าใช้สอยในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
พลศกึษา 

4.00 1.50 มาก 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.2 ส านกังานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายในการ
ซอ่มแซมสถานท่ี 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

3.3 งานกีฬา ส านักงานพัฒนานักศึกษา เ ป็น
หน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายในการดแูล 
บ ารุงรักษาครุภณัฑ์กีฬา และสถานท่ี 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.งบประมาณรายจ่าย (หมวดคา่วสัด)ุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.1คณะศิลปศาสตร์ เ ป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณรายจ่ายในการจดัซือ้วสัดกีุฬา และวสัดุ
ส านกังานในการเรียนการสอนพลศกึษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 
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ตาราง 41 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
5.งบประมาณรายจ่าย (หมวดคา่ครุภณัฑ์) 5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

5.1งานกีฬา  ส านัก งานพัฒนานักศึกษา  เ ป็น
หน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายในการ
จดัซือ้ครุภณัฑ์ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

รวม 4.75 0.76 มากที่สดุ 4.75 0.42 มากที่สดุ 

 

จากตาราง 41 พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์การบริหารจัดการวิชา 
พลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า 
(Input) องค์ประกอบย่อยท่ี 1.4 ด้านงบประมาณ โดยรวมด้านความถกูต้องอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(Md = 4.75 , IQR = 0.76) และด้านความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Md = 4.75 , IQR = 
0.42) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกบัการบริหารจดัการ ด้านงบประมาณ และมีความ
คดิเห็นด้านความถกูต้องและด้านความเหมาะสมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุข้อ 

ตาราง 42 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 
ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1.5 ด้านสถานท่ี และสิ่งสนนัสนนุการเรียนรู้          
(n = 5) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
1. ด้านสถานท่ี 5.00 0.25 มากที่สดุ 4.50 1.25 มากที่สดุ 

1.1 งานกีฬาส านักพัฒนานักศึกษา เ ป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับ การขอใช้สถานท่ี การควบคุมดูแล
สถานท่ี ประเมินผลการใช้สถานท่ี และประสานงานกับ
ส านักงานบริหารกายภาพ และสิ่ งแวดล้อมในการ
บ ารุงรักษา และซอ่มแซมสถานท่ี 

5.00 0.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มากที่สดุ 

1.2 ส านักงานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมสถานท่ี
ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และการออกก าลัง
กายนอกเวลาเรียน 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.50 มากที่สดุ 
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ตาราง 42 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
2. ด้านครุภณัฑ์ 5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.1 งาน กีฬาส านักพัฒนานักศึกษา  มี ห น้ าที่
รับผิดชอบเก่ียวกับครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน 
พลศึกษาและการออกก าลงักายนอกเวลาเรียน คือ 
การจัดหา จัดซือ้ซือ้ครุภัณฑ์กีฬา และครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว (ตู้ท าน า้เย็น)  การใช้ครุภณัฑ์  การเก็บ
รักษาครุภณัฑ์ การควบคมุ และการจ าหนา่ยครุภณัฑ์ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

3.ด้านวสัดอุปุกรณ์ 5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

3.1 คณะศิลปศาสตร์  เป็นหน่วยงานผิดชอบวัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา คือ จัดหา 
จัดซือ้ การใช้ การเก็บรักษา และการควบคุมวัสดุกีฬา 
และวสัดสุ านกังานในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

รวม 5.00 0.55 มากที่สดุ 4.70 0.95 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 42 พบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์การบริหารจดัการวิชาพล

ศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า 
(Input) องค์ประกอบย่อยท่ี 1.5 ด้านสถานท่ี และสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้  โดยรวมด้านความ
ถกูต้องอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Md = 5.00 , IQR = 0.55) และด้านความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (Md = 4.70 , IQR = 0.95) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกับการบริหารจัดการ 
ด้านสถานท่ี และสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้  และมีความคิดเห็นด้านความถูกต้องและด้านความ
เหมาะสมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุข้อ 
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ตาราง 43 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านหลกัสตูร   
(n = 5) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
1. การวางแผนด้านหลกัสูตร 4.77 0.94 มากที่สดุ 4.88 0.39 มากที่สดุ 

1.1 วางแผนวางแผนการจัดประชุม  เพื่อก าหนด
วตัถปุระสงค์ของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั  

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.2 วางแผนการจัดประชุม  เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์
ของกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ  

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

1.3 วางแผนการจัดประชุม  เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ 
ของรายวิชาพลศกึษา  

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.4 วางแผนการจดัประชุม  เพื่อก าหนดแผนการจดัการ
เรียนการสอนกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ  

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

1.5 วางแผนการจดัประชุม  เพื่อก าหนดแผนการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาพลศกึษา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

1.6 วางแผนมอบหมายให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา
จดัท า มคอ.3  ในระบบ REG ของมหาวิทยาลยั 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

1.7 วางแผนประชุมพิจารณาก าหนดลกัษณะวิชา และ
เนือ้หารายวิชา 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.8 วางแผนและก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาการ
พฒันาหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.9 วางแผน ก าหนดกรอบแนวทาง หลักการ และ
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปในระดบั
กลุม่วิชา 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2. การด าเนินการด้านหลักสูตร 4.71 0.58 มากที่สดุ 4.46 0.69 มากที่สดุ 

2.1 จดัประชุมก าหนดวตัถปุระสงค์ของหมวดวิชาศกึษา
ทัว่ไป 

5.00 1.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

2.2 จดัประชมุก าหนดวตัถปุระสงค์ของกลุม่วิชาชีวิตและ
สขุภาพ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.3 จัดประชุมก าหนดวัตถุประสงค์  ของรายวิชา 
พลศกึษา 

5.00 0.50 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 
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ตาราง 43 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
2.4 ก าหนดรายวิชาที่ต้องเปิดสอน จ านวนกลุม่การเรียน 
จ านวนผู้ เรียน ช่วงเวลาที่เปิดสอน และพิจารณาผู้สอน  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.5 จัดประชุมเพื่อก าหนดอาจารย์ผู้ สอน รายวิชา 
พลศกึษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

2.6 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา จดัท า มคอ.3   5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.7 กลุ่มวิชาพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มีการจัด
ประชุมทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายวิชาพลศึกษาก่อน
พิจารณาส่งเกรด ก่อนให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา
จดัท า มคอ. 5 

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.8 ประชุมก าหนดลักษณะวิชา และเนือ้หารายวิชา 
พลศกึษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.9 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลพืน้ฐาน และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
หลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

5.00 1.00 มากที่สดุ 4.00 1.50 มาก 

2.10 ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานฯ ด าเนินการวิเคราะห์
หลกัสตูรและประเมินความต้องการจ าเป็นจากผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

2.11 จัดประชุมเพื่อก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และ
จดุมุง่หมายของหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

5.00 1.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

2.12 จัดประชุม เพื่อก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และ
จดุมุง่หมายของรายวิชาในกลุม่ชีวิต และสขุภาพ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.13 ประชุมเพื่อพฒันา ปรับปรุงรายวิชาพลศึกษา ใน
กลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ และกลุม่วิชาเลอืกศกึษาทัว่ไป 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3. มีการตรวจสอบด้านหลักสูตร 4.72 0.86 มากที่สดุ 4.54 0.59 มากที่สดุ 

3.1 จัดประชุมตามแผนที่ก าหนด และมีการตรวจสอบ
เนือ้หาวตัถปุระสงค์ของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

5.00 0.50 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

3.2 จัดประชุมตามแผนที่ก าหนด และมีการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของวตัถปุระสงค์ของกลุม่วิชาชีวิตและ
สขุภาพ 

5.00 0.50 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 



  212 

ตาราง 43 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
3.3 จัดประชุมตามแผนที่ก าหนด และมีการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของวตัถปุระสงค์ของรายวิชาพลศกึษา  

5.00 1.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

3.4 คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ
ประชุม ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของ
รายวิชาเปิดสอน อาจารย์ผู้สอน จ านวนกลุ่มการเรียน 
และจ านวนนกัศกึษา  

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ติดตาม 
ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องเปิดสอน อาจารย์ผู้สอน การจดั
กลุ่มการเ รียน จ านวนนักศึกษา กลุ่มวิชาชีวิตและ
สขุภาพ และกลุม่วิชาเลอืกศกึษาทัว่ไป 

5.00 1.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

3.6 ติดตาม ตรวจสอบความถกูต้อง เรียบร้อยการบนัทึก 
มคอ.3 ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

3.7 ตรวจสอบการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนการสง่เกรด
ของอาจารย์ผู้ สอนพลศึกษา และ ติดตาม ตรวจสอบ
ความถกูต้องการบนัทกึ มคอ.5 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.8 ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมของลกัษณะ และ
เนือ้หารายวิชาพลศกึษา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.9 ตรวจสอบความถกูต้อง และความครบถ้วนสมบรูณ์
ของข้อมูลพืน้ฐาน และความต้องการจ าเป็นในการ
พฒันาหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

5.00 1.50 มากที่สดุ 4.00 1.50 มาก 

3.10 ตรวจสอบ พิจารณาแนวทางพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาชีวิตและ
สขุภาพ 

5.00 1.50 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

3.11 ทบทวน พิจารณาแนวทางพัฒนา ปรับปรุง
หลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในรายวิชาพลศกึษา 

4.00 1.00 มาก 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4. มกีารปรับปรุงแก้ไขด้านหลักสูตร 4.66 0.79 มากที่สดุ 4.75 0.50 มากที่สดุ 

4.1 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขวตัถปุระสงค์ของหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  

4.00 1.00 มาก 5.00 0.50 มากที่สดุ 
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ตาราง 43 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
4.2 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขวตัถุประสงค์ของกลุ่มวชิาชีวิต
และสขุภาพ  

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.3 ทบทวนเนือ้หาวตัถุประสงค์ของรายวิชาพลศกึษา มา
เป็นแนวทาง ปรับปรุง แก้ไขวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
พลศกึษา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.4 น าผลการตรวจสอบการลงทะเบียนของนกัศกึษา มาเป็น
แนวทางในการก าหนดรายวิชาเปิดสอน การจัดอาจารย์
ผู้สอน จ านวนกลุ่มการเรียน และจ านวนนักศึกษา ในกลุ่ม
ชีวติและสขุภาพ 

4.00 1.00 มาก 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.5 น าผลการตรวจสอบการลงทะเบียนของนกัศกึษามาเป็น
แนวทางในการก าหนดรายวิชาเปิดสอน การจัดอาจารย์
ผู้สอน จ านวนกลุ่มการเรียน และจ านวนนกัศกึษาในรายวิชา
พลศกึษา  

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.6 ปรับปรุงแก้ไขการจัดท า มคอ.3 ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดในปีการศกึษาถดัไป 

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.7 ปรับปรุงแก้ไขการจัดท า มคอ.5 ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดในปีการศกึษาถดัไป 

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.8 น าผลการตรวจสอบความถูก ต้อง เหมาะสมมา
ปรับเปล่ียนลกัษณะรายวชิาให้ทนัสมยั  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.9 น าผลการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของ
เนือ้หารายวิชาพลศึกษา มาปรับปรุงเนือ้หารายวิชาให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.10 น าข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
พืน้ฐาน และความต้องการจ าเป็นมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.11 ทบทวน  แนวทางก าหนดมาตรฐานการ เ รียน รู้  
จุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.12 ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาพลศึกษา
ให้มีความทนัสมยั 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

รวม 4.75 0.76 มากที่สดุ 4.67 0.39 มากที่สดุ 
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จากตาราง 43 พบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์รูปแบบการบริหารจดัการ
วิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ด้านหลกัสูตร  โดยรวมด้าน
ความถกูต้องอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Md = 4.75 , IQR = 0.76) และด้านความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (Md = 4.67 , IQR = 0.39) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกับกระบวนการ
บริหารจัดการ ด้านหลักสูตร และมีความคิดเห็นด้านความถูกต้องและด้านความเหมาะสม
สอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุข้อ 

ตาราง 44 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านอาจารย์
ผู้สอน  (n = 5) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 

1.การวางแผนด้านอาจารย์ผู้สอน 4.75 0.75 มากที่สดุ 4.75 0.38 มากที่สดุ 

1.1 วางแผนการประชุมก าหนดบทบาทหน้าที่  และ
ขอบเขต  ภาระงานของอาจารย์พลศกึษา  

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.2 วางแผนการประชุมวิ เคราะห์อัตราก าลังและ
แผนการบริหารอตัราก าลงัอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศกึษา 

4.00 1.00 มาก 4.00 1.00 มาก 

1.3 วางแผนประชุมก าหนดแนวทาง และเกณฑ์การ
ประเมินอาจารย์พลศึกษาตามบทบาทหน้าที่  และ
ขอบเขตภาระงาน 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.4 วางแผนการประชุมในการวางแนวทางการพฒันา
อาจารย์พลศกึษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.การด าเนินการด้านอาจารย์ผู้สอน 5.00 1.00 มากที่สดุ 4.50 0.63 มากที่สดุ 

2.1 จดัประชมุเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ และขอบเขต  
ภาระงานของอาจารย์พลศกึษา  

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.2 จัดท าการวิเคราะห์อัตราก าลังที่ขาดแคลด และ
วิเคราะห์คา่ FTES ภาระงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน
วิชาพลศกึษา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

2.3 จดัประชมุก าหนดแนวทางการประเมินและพิจารณา
เกณฑ์การประเมินอาจารย์พลศกึษา 

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.4 จดัประชุมก าหนดเกณฑ์และการสง่เสริมให้อาจารย์
พฒันาตนเอง 

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 
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ตาราง 44 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 

3.การตรวจสอบด้านอาจารย์ผู้สอน 4.75 0.88 มากที่สดุ 4.75 0.75 มากที่สดุ 

3.1 ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม เร่ืองการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่และขอบเขต ภาระงานอาจารย์ 
พลศกึษา 

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.2 ก าหนด และตรวจสอบค่า FTES ภาระการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนวิชาพลศกึษา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.3 ตรวจสอบ และประเมินการสอน และการปฏิบัติ
ภาระงานอื่นๆ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.4 ตรวจสอบ ติดตามผลการพฒันาอาจารย์พลศกึษา 5.00 0.50 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

4.การปรับปรุงแก้ไขด้านอาจารย์ผู้สอน 5.00 0.38 มากที่สดุ 4.75 0.75 มากที่สดุ 

4.1 น าผลการตรวจสอบ ภาระงานของอาจาร ย์ 
พลศึกษามาเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขต 
ภาระงาน  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.50 มากที่สดุ 

4.2 ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ผู้ สอนวิชา 
พลศึกษาและน าค่า FTES มาใช้ในการบริหารจัดการ
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษา 

5.00 1.50 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

4.3 พัฒนาป รับป รุ ง แนวทา งกา รป ระ เ มิ น ใ ห้ มี
ประสทิธิภาพ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.4 ปรับปรุงแนวทางพัฒนาตนเองของอาจาร ย์ 
พลศกึษา  

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

รวม 4.76 0.73 มากที่สดุ 4.49 0.40 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 44 พบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์รูปแบบการบริหารจดัการ

วิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ด้านอาจารย์ผู้สอน โดยรวม
ด้านความถกูต้องอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Md = 4.76 , IQR = 0.73) และด้านความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (Md = 4.49 , IQR = 0.40)  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญเห็นด้วยกับ
กระบวนการบริหารจดัการ ด้านอาจารย์ผู้สอน และมีความคดิเห็นด้านความถกูต้องและด้านความ
เหมาะสมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุข้อ 
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ตาราง 45 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านงบประมาณ  
(n = 5) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 

1.การวางแผนด้านงบประมาณ 5.00 0.31 มากที่สดุ 4.75 0.63 มากที่สดุ 

1.1 มหา วิ ท ย า ลัย ก า หนด ร ะ เ บี ย บก า ร จั ด ส ร ร
คา่ธรรมเนียมการศกึษา 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

1.2 ก าหนดประมาณการรายรับของศิลปศาสตร์จากการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาพลศกึษา  

5.00 1.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มากที่สดุ 

1.3 วางแผนประชุมก าหนดงบประมาณรายจ่ายหมวด
คา่ตอบแทนเก่ียวกบัคา่สอนเกินภาระงาน 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.4 วางแผนก าหนดงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าใช้
สอย เป็นค่าเดินทางไปราชการในการพฒันาตนเองของ
อาจารย์พลศกึษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.5 ก าหนดแผน  และประมาณการงบประมาณในการ
ซอ่มแซมสถานท่ี 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

1.6 ก าหนดแผน และประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ในการดแูล บ ารุงรักษาครุภณัฑ์กีฬา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

1.7 วางแผนการประชุมก าหนดงบงบประมาณในการ
จดัซือ้วสัดกีุฬา และวสัดุส านกังานในการเรียนการสอน
พลศกึษา  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

1.8 วางแผนการประชุมเพื่อก าหนดงบประมาณในการ
จดัซือ้ครุภณัฑ์ 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.การด าเนินการด้านงบประมาณ 5.00 0.67 มากที่สดุ 4.58 0.33 มากที่สดุ 

2.1 มหาวิทยาลัยประกาศใ ช้ระเบียบการจัดสรร
คา่ธรรมเนียมการศกึษา  

5.00 0.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มากที่สดุ 

2.2 ส านกังานวิชาศึกษาทัว่ไปมีการเรียกเก็บเงินรายได้
จากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 
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ตาราง 45 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 

2.3 คณะศิลปศาสตร์มีการเรียกเก็บเงินรายได้และ
ติดตามการจัดสรรงบประมาณรายรับ  จากการ
ลงทะเบียนของนกัศกึษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.4 จัดประชุมพิจารณาก าหนดงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่าตอบแทนเก่ียวกับค่าสอนเกินภาระงานของ
อาจารย์พลศกึษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.5 จัดท าหนังสือขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทน 
เก่ียวกบัคา่สอนเกินภาระงาน และคา่ตอบแทนบคุลากร 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.6 จัดท าหนังขออนุมัติงบประมาณ และเดินทางไป
ราชการ  

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.7 ประชุมพิจารณางบประมาณ  และท าหนังสือถึง
มหาวิทยาลยั เพื่อเสนอแผน และขออนมุตัิงบประมาณ
ในการซอ่มแซมสถานท่ี 

5.00 1.50 มากที่สดุ 4.00 1.00 มากที่สดุ 

2.8 เสนอแผน และขออนมุตัิงบประมาณรายจ่ายในการ
ดแูล บ ารุงรักษาครุภณัฑ์กีฬา และสถานท่ี 

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.9 จัดประชุมก าหนดงบงบประมาณในการจัดซือ้วสัดุ
กีฬา และวสัดสุ านกังาน 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.10 จัดท าหนังสือขออนุมัติงบประมาณในการจัดซือ้
วสัดกีุฬา และวสัดสุ านกังาน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.11 จัดประชุมก าหนดงบประมาณ เสนอแผน ขอ
อนมุตัิงบประมาณในการจดัซือ้ครุภณัฑ์ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 4.00 1.50 มากที่สดุ 

2.12 ด าเนินการจดัซือ้ครุภณัฑ์ 5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

3.การตรวจสอบด้านงบประมาณ 5.00 0.15 มากที่สดุ 4.50 0.50 มากที่สดุ 

3.1 มหาวิทยาลยัตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบ
การจดัสรรคา่ธรรมเนียมการศกึษา  

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.2 ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไปตรวจสอบการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้จากการลงทะเบียนเรียนของ
นกัศกึษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 
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ตาราง 45 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 

3.3 คณะศิลปศาสตร์ตรวจสอบงบประมาณเงินรายรับ 
โดยค านวณรายได้จากจ านวนนกัศกึษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมใน
การก าหนดงบประมาณรายจ่ายหมวดคา่ตอบแทน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.5 ตรวจสอบความถกูต้องของคา่ตอบแทน เก่ียวกบัค่า
สอนเกินภาระงาน และคา่ตอบแทนบคุลากร 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

3.6 จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณการ
เดินทางราชการ 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

3.7 ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณที่ได้รับ
การอนมุตัิ จากมหาวิทยาลยัในการซอ่มแซมสถานท่ี 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.8 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลยั เพื่อ
ดแูลบ ารุงรักษาครุภณัฑ์กีฬา และสถานท่ี 

5.00 0.00 มากที่สดุ 4.00 1.50 มาก 

3.9 แต่งตัง้อาจารย์พลศกึษาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พสัดเุพื่อตรวจสอบความถกูต้องของจ านวน และรายการ
วสัดกีุฬา และวสัดสุ านกังาน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

3.10 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวน และรายการ
ครุภณัฑ์  

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.การปรับปรุงแก้ไขด้านงบประมาณ 5.00 0.35 มากที่สดุ 5.00 0.78 มากที่สดุ 

4.1 ทบทวน ความเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในครัง้ถัดไปอย่าง
เหมาะสม 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.2 น าผลตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเงินราย
ได้มาเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณของ
ส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.3 น าผลการตรวจสอบมาเป็นแนวทางในการวาง
แผนการเปืดสอนรายวิชาพลศึกษา เพื่อทบทวนการ
บริหารงบประมาณ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 
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ตาราง 45 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 

4.4 ทบทวนการก าหนดงบประมาณรายจ่ายหมวด
คา่ตอบแทน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.5 ทบทวนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าใช้สอยในการ
พฒันาตนเองของอาจารย์พลศกึษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.6 ทบทวน และปรับแผนงบประมาณในการ
ซอ่มแซมสถานท่ี 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.7 ทบทวน และปรับแผนงบประมาณในการดูแล
บ ารุงรักษาครุภณัฑ์กีฬา และสถานท่ี 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.50 มากที่สดุ 

4.8 ส ารวจวัสดุกีฬาคงเหลือ และทบทวนพิจารณา
ก าหนดงบประมาณในการจัดซือ้วสัดุกีฬา และวสัดุ
ส านกังาน 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.9 ทบทวน และปรับแผนงบประมาณในการจัดซือ้
ครุภณัฑ์  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

รวม 5.00 0.40 มากที่สดุ 4.56 0.45 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 45 พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ความคิดเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญต่อรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี  ด้านงบประมาณ โดยรวมด้านความถกูต้องอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Md = 5.00 , IQR 
= 0.40) และด้านความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Md = 4.56 , IQR = 0.45) แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกับกระบวนการบริหารจดัการ ด้านงบประมาณ และมีความคิดเห็นด้าน
ความถกูต้องและด้านความเหมาะสมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุข้อ  
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ตาราง 46 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านสถานท่ี 
และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้  (n = 5) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
1.การวางแผนด้านสถานที่  และสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4.88 0.56 มากที่สดุ 4.66 0.89 มากที่สดุ 

1.1 ก าหนดแผนการขอใช้สถานท่ีในการจดัการเรียนการ
สอน  

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.2 ก าหนดแผนการส ารวจบ ารุงรักษา ซอ่มแซมสถานท่ี 5.00 0.50 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

1.3 วางแผนประชุมก าหนดแผนการดูแลรักษาความ
สะอาด  การรักษาความปลอดภยั และประเมินการใช้
สถานท่ีในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา  

5.00 0.50 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

1.4 ก าหนดเกณฑ์การประเมินการใช้สถานท่ีในการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษา และการขอใช้สถานที่จาก
หนว่ยงานภายนอก 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

 1.5 ก าหนดแผนการจดัซือ้ครุภณัฑ์ 5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.6  วางแผนส ารวจและก าหนดพืน้ท่ีติดตัง้ตู้ท าน า้เย็น 5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.7 ก าหนดการใช้ วิธีการดูแลบ ารุงรักษาและก าหนด
เกณฑ์ ขัน้ตอนการขอยืมครุภณัฑ์กีฬา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.8 วางแผนส ารวจวสัดกีุฬา และท าแผนจดัซือ้วสัดกีุฬา 
ก าหนดวสัดอุปุกรณ์ และจ านวนของวสัดกีุฬา  

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.9 ก าหนดการใช้วสัดุกีฬา และดูแลวัสดุกีฬา ในการ
เรียนการสอนวิชาพลศกึษา 

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.การด าเนินการด้านสถานที่ และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

5.00 0.67 มากที่สดุ 4.88 0.78 มากที่สดุ 

2.1 ขอใช้สถานที่และจดัท าตารางในการเรียนการสอน
วิชาพลศกึษา 

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.2 งานกีฬาส านกัพฒันานกัศึกษาประสานส านกังาน
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ด าเนินการซ่อมแซม 
สถานท่ีในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.3 จดัประชมุเพื่อก าหนดการดแูลความสะอาดและการ
รักษาความปลอดภยั 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 
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ตาราง 46 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 

2.4 จดัท ารูปแบบการประเมินใช้สถานที่ในการเรียนการ
สอนวิชาพลศกึษา  

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.5 จัดท าหนังสือขออนุมัติจัดซือ้ครุภัณฑ์กีฬา และ
ด าเนินการจดัซือ้ครุภณัฑ์กีฬาตามแผนงานท่ีก าหนด 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.6 จัดท าหนงัสือขออนุมตัิจัดซือ้ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว (ตู้ท าน า้เย็น)  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.7 จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์กีฬา ด าเนินการเก็บรักษา 
และดแูลบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ จดัท าตารางการใช้ และขอ
ยืมครุภณัฑ์ 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.8 จัดท าหนงัสือเพื่อขออนุมตัิ และจัดซือ้วสัดุกีฬา ใน
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามประเภทกีฬา และ
จ านวนที่ก าหนด 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.9 เบิกวัสดุกีฬาจากเจ้าหน้าที่พัสดุคณะศิลปศาสตร์ 
และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดแูล และเก็บรักษาวสัดกีุฬา ใน
การเรียนการสอนวิชาพลศกึษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.การตรวจสอบด้านสถานที่ และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

5.00 0.56 มากที่สดุ 4.88 0.72 มากที่สดุ 

3.1 ตรวจสอบความถกูต้องของตารางสอนและสถานท่ี 5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.2 ตรวจสอบผลการส ารวจสถานที่และครุภัณฑ์และ
ตรวจสอบผลการบ ารุงรักษาและซอ่มแซมสถานท่ี 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

3.3 ตรวจสอบตารางลงช่ือปฏิบตัิงานและความเรียบร้อย
ของงานท่ีได้รับมอบหมาย 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการประเมินและ
เกณฑ์การใช้สถานที่ และตรวจสอบผลจากการประเมิน
ของผู้ใช้บริการ  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.5 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์กีฬา และ
ตรวจสอบความครบถ้วน และคณุภาพของครุภณัฑ์ 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

3.6 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบการติดตัง้ตู้
ท าน า้เย็นบริการน า้ดื่มให้นกัศกึษา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 
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ตาราง 46 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 

3.7 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจนบัครุภณัฑ์ และส ารวจ 
ตรวจนบัครุภณัฑ์กีฬา  

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.8 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุกีฬา  เพื่ อ
ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วนตามจ านวนที่จดัซือ้  

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.9 คณะศิลปศาสตร์แต่งตัง้คณะกรรมการส ารวจ และ
ตรวจนบัวสัดกีุฬา 

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4. การปรับปรุงแก้ไขด้านสถานที่ และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

5.00 0.60 มากที่สดุ 4.67 0.55 มากที่สดุ 

4.1 น าผลการตรวจสอบตารางการใช้สถานท่ีมาแก้ไข 
และจดัตารางการใช้สถานท่ีเรียนวิชาพลศกึษา 

5.00 1.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.2 น าผลการตวรจสอบการซอ่มแซมสถานท่ี เพื่อวาง
แผนการบ ารุง รักษา และซ่อมแซมสถานที่ทุกปี
การศกึษา และในระยะยาว 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.3 น าผลการตรวจสอบการท าหน้าที่ของพนกังานท า
ความสะอาด และพนกังานรักษาความปลอดภยัมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อทบทวน พิจารณาวางแผนการ
ท างานให้มีประสทิธิภาพ  

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.4 ปรับปรุงเพื่อให้เข้าถึงผู้ ใช้บริการและได้รับข้อมูล
มาพฒันาการบริการสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก
ตอ่ไป  

5.00 0.00 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

4.5 น าผลจากการประเมินจากผู้ ใช้บริการนกัศึกษา 
บคุลากร หน่วยงานภายนอกมาปรับปรุงและพฒันา
ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

4.6 ส ารวจครุภัณฑ์คงเหลือ น าผลการตรวจสอบการ
จดัซือ้ครุภณัฑ์กีฬา ครุภณัฑ์ปรับแผนการจดัซือ้ครุภณัฑ์
กีฬาในปีการศกึษาถดัไป 

5.00 0.50 มากที่สดุ 4.00 1.00 มาก 

4.7 น าผลที่ได้จากการตรวจสอบ และส ารวจตู้ท าน า้
เย็น หากพบการช ารุด เสียหาย ให้ประสานงาน
ร้านค้า  ด าเนินการซ่อมแซมจุดบริการน า้ดื่มให้
นกัศกึษาและบคุลากรตามสนามกีฬา  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 
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ตาราง 46 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 

4.8 น าผลการตรวจนบัครุภณัฑ์ เพื่อท าแผนการจดัซือ้
ค รุภัณฑ์ใ ห้ เพียงพอต่อการเ รียนการสอนวิชา 
พลศกึษา  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.9 น าผลการตรวจรับ และตรวจสอบการจดัซือ้วสัดกีุฬา 
มาปรับวิธี และขัน้ตอนการจดัซือ้วสัดกีุฬาในปีการศกึษา
ถดัไปให้มีประสทิธิภาพ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 1.00 มากที่สดุ 

4.10 คณะศิลปศาสตร์น าผลการตรวจนบัวสัดกีุฬา  5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

รวม 4.96 0.59 มากที่สดุ 4.66 0.71 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 46 พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์การบริหารจัดการวิชา 

พลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู้  โดยรวมด้านความถกูต้องอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Md = 4.96 , IQR = 0.59) และด้านความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Md = 4.66 , IQR = 0.71) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็น
ด้วยกับกระบวนการบริหารจดัการ ด้านสถานท่ี และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และมีความคิดเห็น
ด้านความถกูต้องและด้านความเหมาะสมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุข้อ  
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ตาราง 47 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 3 
ด้านผลลพัท์ (Output) องค์ย่อยประกอบท่ี 3.1 ด้านคณุภาพผู้ เรียน (n = 5) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
1.นักศึกษาเรียนวิชาพลศึกษาในฐานะวิชาศึกษา
ทัว่ไปแล้วมีความเป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ขึน้  

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.1 นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต อย่าง
พอเพียง มีรับผิดชอบ อดทน อดกลัน้ ซื่อสตัย์ มีความสภุาพ และ
รู้จกักาลเทศะมีระเบียบวินยั และมีน า้ใจนกักีฬา 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.2 นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 
และการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น มีบุคลิกภาพและสมรรถภาพทาง
กายที่ดี  เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.3 นักศึกษามีทกัษะพืน้ฐานของการออกก าลงักายและเล่นกีฬา 
มีทักษะการคิด มีความคิดสร้างสรรค์และเจตคติที่ดีต่อการออก
ก าลังกายหรือเล่นกีฬา มีการคิดวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกาย
หรือเลน่กีฬาได้อยา่งถกูต้องปลอดภยั และด าเนินชีวิตได้เป็นอยา่ง
ดี 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.4 นกัศกึษามีจิตอาสา เสียสละ เป็นพลเมืองที่มีคณุคา่ของสงัคม
และเข้าใจสงัคมพหวุฒันธรรม มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี สามคัคี
และมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.5 นักศึกษามีทกัษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทางสขุภาพและ
กีฬา คิดค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่ เ ก่ียวข้องกับการ
ประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพได้ 
ตลอดจนใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแล
สมรรถภาพทางกาย และภาวะสขุภาพอ่ืนๆได้อยา่งรู้เทา่ทนั 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

รวม 5.00 0.50 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

 

จากตาราง 47 พบว่า ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ความการบริหารจดัการ
วิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลลพัท์ 
(Output) องค์ประกอบย่อยท่ี 3.1 ด้านคณุภาพผู้ เรียน โดยรวมด้านความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ (Md = 5.00 , IQR = 0.50) และด้านความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Md = 5.00 , IQR 
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= 0.00) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกบัการบริหารจดัการด้านคณุภาพผู้ เรียน และมี
ความคดิเห็นด้านความถกูต้องและด้านความเหมาะสมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุข้อ  

ตาราง 48 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 3 
ด้านผลลพัท์ (Output) องค์ย่อยประกอบท่ี 3.2 ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน (n = 5) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
1.ส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป ซึง่มีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการบริหารงาน
เก่ียวกับหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราธานี จะต้องมี
การจดั/ปรับโครงสร้างองค์กรตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างชดัเจน มีการ
ก าหนดบทบาท หน้าท่ีของแต่ละส่วนงานท่ีชัดเจน สอบรับกับ
เป้าหมายของการด าเนินงานองค์กร พร้อมทัง้ก าหนดวตัถปุระสงค์ของ
องค์กร ก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานีตามบริบท และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอย่างมีคณุภาพ 
ทัง้นีใ้นส่วนของการบริหารงบประมาณของส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป 
ต้องมีการด าเ นินงานท่ีสอดคล้องกับวงจรงบประมาณ และมี
กระบวนการ ขัน้ตอนการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการ
เรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผล และ
ประสทิธิภาพ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

2.คณะศิลปศาสตร์ ซึง่มีบทบาทหน้าท่ีในการสนบัสนนุ ก ากับ ตดิตาม 
การด าเนินงานของกลุ่มวิชาพลศึกษา ตลอดจนการประสานงานกับ
ส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป ในฐานะของหน่วยงานต้องสงักัด จะต้องมี
การด าเนินงานท่ีสอดรับกับปีปฏิทินท่ีส านักงานวิชาศึกษาทั่วไปท่ี
ก าหนด ตลอดจนต้องมีการสนบัสนนุทรัพยกรการด าเนินงานท่ีจ าเป็น
ตอ่การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาพลศกึษา ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในส่วนของ
อาจารย์ผู้สอน โดยต้องมีการวิเคราะห์อตัราก าลงัที่เหมาะสมกบัภาระ
งาน มีกระบวนการสรรหา คดัเลือกอาจารย์พลศึกษาท่ีเหมาะสม มี
คณุภาพตามกรอบอัตราก าลงัท่ีควรเป็น มีการก าหนดเง่ือนไขภาระ
งาน บทบาท หน้าท่ี ของอาจารย์ท่ีชดัเจน มีกระบวนการส่งเสริมเพ่ือ
การพฒันาคณุภาพขององาจารย์ในกลุ่มวิชาพลศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม 
และก าหนดเกณฑ์การประเมินอาจารย์พลศกึษาท่ีชดัเจน และในส่วน
ของการบริหารงบประมาณนัน้ ต้องก าหนดงบประมาณเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราธานีอย่างชัดเจน และมีการด าเนินงานใช้
งบประมาณดงักล่าว ตามแผนหรือกรอบท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิผล
และประสทิธิภาพ 
 

5.00 0.00 มากที่สดุ 5.00 0.50 มากที่สดุ 



  226 

ตาราง 48 (ตอ่) 

รายการ 
ความถกูต้อง ความเหมาะสม 

Md IQR ระดบั Md IQR ระดบั 
3.กลุ่มวิชาพลศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษา จะต้องด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายและปฏิทิน
การศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีก าหนด โดยต้องมีการวิเคราะห์ 
และก าหนดวัตถุประสงค์ของรายวิชาพลศึกษา ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปท่ีชัดเจน มีการก าหนดรายวิชาท่ีจะเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษา และจ านวนกลุ่มการเรียนท่ีเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
สอดคล้องกับแผนการศกึษาของแต่ละหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรีท่ี
เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการก าหนด
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ
และความเช่ียวชาญของอาจารย์ผู้ สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ผลประโยชน์จากการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษาอย่างสูงสุด
ภายใต้เง่ือนไขและบริบทท่ีเหมาะสม  มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
จัดท า มคอ. ในแต่ละระยะของการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนปรัชญาของ
การจดัการศกึษาทัว่ไป ตามกรอบปฏิทินการศกึษาและเง่ือนไขเวลาท่ี
ก าหนด ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศกึษาอย่างมี
คณุภาพ โดยมีการก ากบัตดิตามหรือกระบวนการทวนสอบท่ีเป็นระบบ 
มีการก าหนดตวับ่งชีใ้นกระบวนการทวนสอบเพ่ือพฒันาคณุภาพการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์พล
ศกึษามีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ และจะต้องมีการพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุงกระบวนการท างาน การบริการจดัการในกลุม่วิชาพลศกึษาให้
เกิดประสทิธิผล และประสทิธิภาพสงูสดุ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

รวม 5.00 0.33 มากที่สดุ 5.00 0.17 มากที่สดุ 

 

จากตาราง 48 พบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์รูปแบบการบริหารจดัการ
วิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลผลิต 
(Output) องค์ประกอบย่อยท่ี 3.2 ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยรวมด้านความถูกต้องอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ (Md = 5.00 , IQR = 0.33) และด้านความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Md 
= 5.00 , IQR = 0.17) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญเห็นด้วยกับการบริหารจัดการ ด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารงาน และมีความคิดเห็นด้านความถูกต้องและด้านความเหมาะสม
สอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ก าหนดทกุข้อ  
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2.3  วิเคราะห์ข้อมูลการยืนยนัคณุภาพความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมของรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยการวิเคราะห์คา่เฉล่ีย (M) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ก าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณา คา่เฉล่ียตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 มาสรุป
เป็นรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
ดงัตาราง 49 - 61 

ตาราง 49 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงคา่ความถ่ีและคา่ร้อยละตามตวัแปร
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 10 52.60 

หญิง 9 47.40 

รวม 19 100.00 
ต าแหน่ง   

ผู้บริหาร 7 36.84 
อาจารย์พลศกึษา 3 15.79 

นกัวิชาการศกึษา ส านกังานพฒันาคณุภาพการศกึษา 2 10.53 
นกัวิชาการศกึษา กองบริการการศกึษา 2 10.53 

เจ้าหน้าท่ีงานกีฬา ส านกังานพฒันานกัศกึษา 3 15.79 
นกัวิชาการศกึษา 2 10.53 

รวม 19 100.00 
ระดับการศกึษา   

ปริญญาตรี 4 21.10 
ปริญญาโท 7 36.80 
ปริญญาเอก 8 42.10 

รวม 19 100.00 
ประสบการณ์การท างาน   

น้อยกว่า 5 ปี 7 36.80 
5-10ปี 4 21.10 

มากกวา่ 10 ปี 8 42.10 
รวม 19 100.00 
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จากตาราง 49 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  52.60  มีต าแหน่งผู้บริหาร 
คิดเป็นร้อยละ  42.10 มีระดบัการศึกษาปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ  42.10 และมีประสบการณ์
การท างาน มากกวา่ 10 ปีคดิเป็นร้อยละ  42.10 

ตาราง 50 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์พลศกึษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  (n = 19) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S  
องค์ประกอบที่  1 ด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

4.33 0.33 มาก 4.17 0.38 มาก 4.24 0.44 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 ด้านโครงสร้าง
การบริหาร 

4.26 0.59 มาก 3.94 0.51 มาก 4.22 0.44 มาก 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.2 ด้านหลกัสตูร 4.22 0.44 มาก 3.87 0.55 มาก 4.07 0.54 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่  1.3 ด้านอาจารย์
ผู้สอน 

4.39 0.35 มาก 4.32 0.43 มาก 4.28 0.64 มาก 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.4 ด้านงบประมาณ 4.34 0.42 มาก 4.30 0.52 มาก 4.33 0.54 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.5 ด้านสถานที่ และ
สิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ 

4.42 0.46 มาก 4.31 0.44 มาก 4.29 0.54 มาก 

องค์ประกอบที่  2 ด้านกระบวนการ 
(Process)  

4.47 0.31 มาก 4.28 0.41 มาก 4.30 0.42 มาก 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 2.1 ด้านการวางแผน 4.49 0.32 มาก 4.46 0.43 มาก 4.33 0.42 มาก 

   2.1.1 การวางแผนด้านหลกัสตูร 4.58 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.43 0.42 มาก 4.41 0.50 มาก 

  2.1.2 การวางแผนด้านอาจารย์ผู้สอน 4.39 0.44 มาก 4.38 0.64 มาก 4.32 0.55 มาก 

  2.1.3 การวางแผนด้านงบประมาณ 4.51 0.34 มาก
ที่สดุ 

4.36 0.53 มาก 4.31 0.47 มาก 

  2.1.4 การวางแผนด้านสถานที่ และสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ 

4.48 0.36 มาก 4.28 0.60 มาก 4.29 0.61 มาก 
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ตาราง 50 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S  
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย ที่  2. 2 ด้ า น ก า ร
ด าเนินการ 

4.45 0.34 มาก 4.20 0.44 มาก 4.27 0.42 มาก 

   2.2.1 การด าเนินการด้านหลกัสตูร 4.43 0.46 มาก 4.17 0.40 มาก 4.28 0.42 มาก 

  2.2.2 การด าเนินการด้านอาจารย์ผู้สอน 4.26 0.68 มาก 3.86 0.71 มาก 4.11 0.70 มาก 

  2.2.3 การด าเนินการด้านงบประมาณ 4.54 0.31 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.54 มาก 4.41 0.47 มาก 

  2.2.4 การด าเนินการด้านสถานที่ และสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ 

4.59 0.38 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.59 มาก 4.28 0.50 มาก 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 2.3 ด้านการตรวจสอบ 4.45 0.30 มาก
ที่สดุ 

4.19 0.49 มาก 4.27 0.50 มาก 

   2.3.1 การตรวจสอบด้านหลกัสตูร 4.54 0.46 มาก
ที่สดุ 

4.14 0.53 มาก 4.29 0.51 มาก 

  2.3.2 การตรวจสอบด้านอาจารย์ผู้สอน 4.32 0.54 มาก 4.05 0.70 มาก 4.16 0.78 มาก 

  2.3.3 การตรวจสอบด้านงบประมาณ 4.48 0.30 มาก 4.33 0.66 มาก 4.37 0.53 มาก 

  2.3.4 การตรวจสอบด้านสถานที่ และสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ 

4.50 0.41 มาก
ที่สดุ 

4.27 0.60 มาก 4.29 0.61 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.4 ด้านการปรัปปรุง
แก่ไข 

4.53 0.38 มาก
ที่สดุ 

4.34 0.74 มาก 4.32 0.45 มาก 

   2.4.1 การปรัปปรุงแก่ไขด้านหลกัสตูร 4.52 0.45 มาก
ที่สดุ 

4.34 0.45 มาก 4.40 0.45 มาก 

  2.4.2 การปรัปปรุงแก่ไขด้านอาจารย์
ผู้สอน 

4.50 0.53 มาก
ที่สดุ 

4.33 0.66 มาก 4.29 0.69 มาก 

  2.4.3 การปรัปปรุงแก่ไขด้านงบประมาณ 4.54 0.33 มาก
ที่สดุ 

4.29 0.61 มาก 4.19 0.57 มาก 

  2.4.4 การปรัปปรุงแก่ไขด้านสถานที่ และ
สิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ 

4.58 0.49 มาก
ที่สดุ 

4.38 0.51 มาก 4.41 0.58 มาก 
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ตาราง 50 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S  
องค์ประกอบที่ 3 ด้านผลผลิต (Output) 4.64 0.49 มาก

ที่สดุ 
4.17 0.46 มาก 4.37 0.46 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่  3.1 ด้านคุณภาพ
ผู้ เรียน 

4.67 0.45 มาก
ที่สดุ 

4.25 0.52 มาก 4.46 0.44 มาก 

องค์ประกอบยอ่ยที่ 3.2 ด้านประสิทธิภาพ
การบริหารงาน 

4.61 0.55 มาก
ที่สดุ 

4.08 0.61 มาก 4.28 0.62 มาก 

รวม 4.48 0.32 มาก 4.21 0.36 มาก 4.30 0.39 มาก 

 
จากตาราง 50  พบว่า ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจดัการวิชา

พลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   โดยรวมด้านความเป็นประโยชน์
อยู่ในระดบัมาก  (M = 4.48, S=0.32)  ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (M = 4.21, S=0.36) 
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมาก (M = 4.30, S=0.39) แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตวัอย่างเห็นด้วยกับรูปแบบ และมีความคิดเห็นด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้  และ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ก าหนดทกุข้อ 
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ตาราง 51 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์พลศกึษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1.1 
ด้านโครงสร้างการบริหาร (n = 19) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
1.มีจัดตัง้ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป เป็น
หน่วยงานสายสนบัสนุน  อยู่ภายใต้ส านกังาน
อธิการบดี   

4.26 0.73 มาก 3.89 0.66 มาก 4.11 0.66 มาก 

2.ส านัก งานวิ ชาศึกษาทั่ว ไปมีห น้า ท่ี
รับผิดชอบบริหารจดัการเก่ียวกบัหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  

4.42 0.61 มาก 3.95 0.62 มาก 4.21 0.54 มาก 

3.จัดตัง้คณะกรรมการบริหารวิชาศึกษา
ทัว่ไป  

4.47 0.51 มาก 4.16 0.50 มาก 4.42 0.51 มาก 

4.คณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทั่วไป มี
ห น้า ท่ี รับผิดชอบ เ ก่ียวกับการบ ริหาร
หลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  

4.11 0.88 มาก 3.68 0.75 มาก 4.11 0.57 มาก 

5.จดัตัง้คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา เพื่อ
บริหารงานในกลุม่วิชา โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม
วิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร 

4.11 0.81 มาก 3.95 0.78 มาก 4.26 0.73 มาก 

6.คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาชีวิตและ
สุขภาพ มีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารงาน
ภายในกลุม่วิชา 

4.21 0.63 มาก 4.00 0.67 มาก 4.21 0.63 มาก 

รวม 4.26 0.59 มาก 3.94 0.51 มาก 4.22 0.44 มาก 

 

จากตาราง 51 พบว่า  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจัดการวิชา 
พลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า 
(Input) องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1.1 โครงสร้างการบริหาร  โดยรวมด้านความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบั
มาก (M = 4.26, S=0.59)  ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (M = 3.94, S=0.51) และด้าน
ความรับผิดชอบต่อสงัคมอยู่ในระดบัมาก (M = 4.22, S=0.44) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างเห็น
ด้วยกบัการบริหารจดัการ ด้านโครงสร้างการบริหาร และมีความคิดเห็นด้านความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้  และความรับผิดชอบตอ่สงัคมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ก าหนดทกุข้อ 
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ตาราง 52 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์พลศกึษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1.2 
ด้านหลกัสตูร (n = 19) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
1.มีโครงสร้างหลกัสตูร 4.13 0.54 มาก 3.87 0.55 มาก 4.02 0.56 มาก 

1.1โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แบง่ออกเป็น 6 กลุม่วิชา 30 หน่วยกิต  

4.11 0.56 มาก 3.86 0.56 มาก 4.03 0.56 มาก 

   (1) กลุม่วิชาภาษา  15 หน่วยกิต 4.16 0.83 มาก 3.79 0.79 มาก 4.16 0.83 มาก 

   (2) กลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ 3 หน่วยกิต 4.37 0.76 มาก 4.05 0.62 มาก 4.26 0.65 มาก 

   (3) กลุม่วิชาสงัคม พลเมือง และกระบวนการ
ยตุิธรรม 3 หน่วยกิต 

4.05 0.78 มาก 3.89 0.74 มาก 4.05 0.71 มาก 

  (4) กลุ่มวิชาสุนทรียภาพ ดนตรี ศิลปะ และ
วฒันธรรม 3 หน่วยกิต 

4.11 0.94 มาก 3.79 0.71 มาก 4.05 0.91 มาก 

  (5)  กลุ่ มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
นวตักรรมและการจดัการ 3 หน่วยกิต 

3.89 0.66 มาก 3.68 0.75 มาก 3.68 0.89 มาก 

  (6) กลุม่วิชาเลือกศกึษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต 4.05 0.85 มาก 3.95 0.62 มาก 3.95 0.71 มาก 

1.2 โครงสร้างของกลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ 
ประกอบด้วย รายวิชาพลศกึษา คณะพยาบาล
ฯ คณะเภสชัฯ คณะ และวิทยาลยัแพทย์ ฯ  

4.16 0.96 มาก 3.84 0.90 มาก 3.89 0.66 มาก 

1.3 รายวิชาพลศึกษา อยู่ในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป   

4.32 0.67 มาก 3.97 0.75 มาก 4.08 0.69 มาก 

   (1) รายวิชาพลศึกษา อยู่ในกลุ่มวิชาชีวิต
และสขุภาพ  เป็นวิชาบงัคบั 3(2-2-5)  

4.32 0.75 มาก 4.00 0.82 มาก 4.11 0.74 มาก 

   (2) รายวิชาพลศึกษา อยู่ในกลุ่มวิชาเลือก
ศกึษาทัว่ไป  เป็นวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 3(2-2-
5) 

4.32 0.67 มาก 3.95 0.78 มาก 4.05 0.71 มาก 

2. มีวตัถปุระสงค์ 4.25 0.43 มาก 4.02 0.59 มาก 4.05 0.61 มาก 

   (1) วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

4.21 0.71 มาก 3.74 0.99 มาก 3.95 0.71 มาก 

   (2)  วัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชาชีวิตและ
สขุภาพ 

4.37 0.50 มาก 4.47 0.70 มาก 4.32 0.67 มาก 
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ตาราง 52 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
   (3) วตัถปุระสงค์ของรายวิชาพลศกึษา 4.16 0.69 มาก 3.84 0.83 มาก 3.89 0.74 มาก 

3. มีลกัษณะ และเนือ้หารายวิชา 4.39 0.43 มาก 4.18 0.53 มาก 4.18 0.61 มาก 

3.1 เป็นวิชาบงัคบั กลุ่มชีวิตและสขุภาพ  เป็น
วิชาบูรณาการศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการออก
ก าลงักายและการดแูลสขุภาพ  

4.47 0.51 มาก 4.11 0.57 มาก 4.16 0.60 มาก 

3.2 เป็นวิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  
เนือ้หารายวิชาเป็นกิจกรรมกีฬา หรือการออก
ก าลงักายเพ่ือสขุภาพ  เพ่ือให้นกัศกึษาได้เลือก
เรียนตามความสนใจ  

4.32 0.48 มาก 4.26 0.56 มาก 4.21 0.63 มาก 

4.มีการพฒันาหลกัสตูร 4.32 0.48 มาก 4.21 0.54 มาก 4.32 0.67 มาก 

4.1 อาจารย์ผู้ สอนพลศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป  

4.32 0.48 มาก 3.97 0.48 มาก 4.32 0.67 มาก 

รวม 4.22 0.44 มาก 3.87 0.55 มาก 4.07 0.54 มาก 

 
จากตาราง 52 พบว่า คา่เฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจดัการวิชา

พลศกึษา หมวดวิชาศกึษา ทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า 
(Input) องค์ประกอบย่อยท่ี  1.2 ด้านหลักสูตร โดยรวมด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก 
(M = 4.22, S=0.44)  ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (M = 3.87, S=0.55) และด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมอยูใ่นระดบัมาก  (M = 4.07, S=0.54) แสดงให้เห็นวา่กลุม่ตวัอย่างเห็นด้วยกบั
การบริหารจดัการ ด้านหลกัสตูร และมีความคิดเห็นด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้  และ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ก าหนดทกุข้อ 
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ตาราง 53 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์พลศกึษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1.3 
ด้านอาจารย์ผู้สอน (n = 19) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
1. อาจารย์ผู้สอนพลศกึษา สงักดัอยู่คณะ
ศิลปศาสตร์  และจัดตัง้ เ ป็นกลุ่มวิชา 
พลศกึษา  

4.42 0.51 มาก 4.21 0.63 มาก 4.16 0.69 มาก 

2.  อาจาร ย์ผู้ สอนพลศึกษา มีหน้า ท่ี
รับผิดชอบการสอน บริการวิชาการ การ
วิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภาระงานอ่ืน ๆ 

4.32 0.58 มาก 4.26 0.56 มาก 4.21 0.71 มาก 

3. คณะศลิปศาสตร์มีกระบวนการการสรร
หา คัด เ ลือกและบริหารอัตราก าลั ง 
อาจารย์พลศกึษา 

4.42 0.51 มาก 4.26 0.45 มาก 4.32 0.67 มาก 

4. มีการประเมินอาจารย์พลศึกษาตาม
ขอบเขตภาระงาน  

4.47 0.51 มาก 4.42 0.51 มาก 4.47 0.70 มาก 

5.  คณะศิลปศาสตร์ มีการสนับสนุน  
ส่งเสริมอาจารย์พลศกึษาให้พฒันาตนเอง  

4.32 0.48 มาก 4.42 0.51 มาก 4.26 0.73 มาก 

รวม 4.39 0.35 มาก 4.32 0.43 มาก 4.28 0.64 มาก 

 

จากตาราง 53 พบว่า คา่เฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจดัการวิชา 
พลศกึษา หมวดวิชาศกึษา ทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า 
(Input) องค์ประกอบยอ่ยท่ี  1.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน ในภาพรวม โดยรวมความเป็นประโยชน์อยูใ่น
ระดบัมาก (M = 4.39, S=0.35)  ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (M = 4.32, S=0.43) และ
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอยู่ในระดบัมาก (M = 4.28, S=0.64) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่าง
เห็นด้วยกับการบริหารจัดการ ด้านอาจารย์ผู้ สอน และมีความคิดเห็นด้านความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้  และความรับผิดชอบตอ่สงัคมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ก าหนดทกุข้อ 
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ตาราง 54 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์พลศกึษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1.4 
ด้านงบประมาณ (n = 19) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S  
1.งบประมาณรายรับ 4.40 0.55 มาก 4.28 0.54 มาก 4.33 0.61 มาก 

1.1 มหาวิทยาลัยประกาศใช้ระเบียบการ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา จากการ
ลงทะเบียนของนกัศกึษา  

4.47 0.51 มาก 4.37 0.50 มาก 4.37 0.68 มาก 

1.2 ส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไปมีเงินรายได้จาก
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา และการ
จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยั 

4.37 0.60 มาก 4.26 0.56 มาก 4.37 0.60 มาก 

1.3 คณะศิลปศาสตร์มีเงินรายได้จากการ
ลงทะเบียนของนักศกึษา ตามระเบียบของทาง
มหาวิทยาลยั 

4.37 0.68 มาก 4.21 0.63 มาก 4.26 0.73 มาก 

2.งบประมาณรายจา่ย (หมวดคา่ตอบแทน) 4.42 0.61 มาก 4.32 0.58 มาก 4.21 0.71 มาก 

2.1 คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
รายจา่ยหมวดค่าตอบแทนเก่ียวกบัคา่สอนเกิน
ภาระงานของอาจารย์พลศกึษา  

4.42 0.61 มาก 4.32 0.58 มาก 4.21 0.71 มาก 

3.งบประมาณรายจา่ย (หมวดคา่ใช้สอย) 4.28 0.43 มาก 4.28 0.63 มาก 4.33 0.58 มาก 

3.1 คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
รายจ่ายหมวดค่าใช้สอยในการพฒันาตนเองของ
อาจารย์พลศกึษา 

4.32 0.58 มาก 4.16 0.83 มาก 4.26 0.56 มาก 

3.2 ส านกังานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณรายจ่าย
ในการซอ่มแซมสถานที่ 

4.26 0.56 มาก 4.32 0.67 มาก 4.42 0.61 มาก 

3.3 งานกีฬา ส านักงานพัฒนานักศึกษา เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายใน
การดแูล บ ารุงรักษาครุภณัฑ์กีฬา และสถานที่ 

4.26 0.56 มาก 4.37 0.60 มาก 4.32 0.67 มาก 
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ตาราง 54 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S  

4.งบประมาณรายจา่ย (หมวดคา่วสัด)ุ 4.32 0.58 มาก 4.37 0.50 มาก 4.37 0.60 มาก 

4.1คณะศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณรายจ่ายในการจัดซือ้วัสดุกีฬา 
และวัสดุส านักงานในการเ รียนการสอน 
พลศกึษา 

4.32 0.58 มาก 4.37 0.50 มาก 4.37 0.60 มาก 

5.งบประมาณรายจา่ย (หมวดคา่ครุภณัฑ์) 4.26 0.56 มาก 4.32 0.48 มาก 4.37 0.60 มาก 

5.1งานกีฬา ส านักงานพัฒนานักศึกษา เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายใน
การจดัซือ้ครุภณัฑ์ 

4.26 0.56 มาก 4.32 0.48 มาก 4.37 0.60 มาก 

รวม 4.34 0.42 มาก 4.30 0.52 มาก 4.33 0.54 มาก 

 
จากตาราง 54 พบว่า คา่เฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจดัการวิชา

พลศกึษา หมวดวิชาศกึษา ทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า 
(Input) องค์ประกอบย่อยท่ี  1.4 ด้านงบประมาณ โดยรวมด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบั
มาก (M = 4.34, S=0.42)  ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (M = 4.30, S=0.52) และด้าน
ความรับผิดชอบต่อสงัคมอยู่ในระดบัมาก (M = 4.33, S=0.54) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างเห็น
ด้วยกับการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และมีความคิดเห็นด้านความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได้  และความรับผิดชอบตอ่สงัคมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ก าหนดทกุข้อ 
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ตาราง 55 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์พลศกึษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1.5 
ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (n = 19) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
1. ด้านสถานที่ 4.42 0.58 มาก 4.24 0.51 มาก 4.29 0.58 มาก 

1.1 งานกีฬาส านกัพฒันานกัศึกษา เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบเ ก่ียวกับ  การขอใ ช้สถานที่  กา ร
ควบคุมดูแลสถานที่ ประเมินผลการใช้สถานที่ 
และประสานงานกับส านักงานบริหารกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
สถานที่ 

4.37 0.60 มาก 4.21 0.54 มาก 4.21 0.63 มาก 

1.2 ส านักงานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อม 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบ ารุงรักษา ซอ่มแซม
ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น วิ ช า 
พลศกึษา และการออกก าลงักายนอกเวลาเรียน 

4.47 0.61 มาก 4.26 0.56 มาก 4.37 0.60 มาก 

2. ด้านครุภณัฑ์ 4.42 0.61 มาก 4.37 0.50 มาก 4.32 0.58 มาก 

2.1 งานกีฬาส านักพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่
รับผิดชอบเก่ียวกับครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน
พลศกึษาและการออกก าลงักายนอกเวลาเรียน คือ 
การจดัหา จดัซือ้ซือ้ครุภณัฑ์กีฬา และครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว (ตู้ท าน า้เย็น)  การใช้ครุภณัฑ์  การ
เก็บรักษาครุภณัฑ์ การควบคมุ และการจ าหน่าย
ครุภณัฑ์ 

4.42 0.61 มาก 4.37 0.50 มาก 4.32 0.58 มาก 

3.ด้านวสัดอุปุกรณ์ 4.42 0.69 มาก 4.47 0.61 มาก 4.26 0.73 มาก 

3.1 คณะศิลปศาสตร์  เป็นหน่วยงานผิดชอบวสัดุ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา คือ 
จัดหา จัดซื อ้  การใช้ การเก็บรักษา และการ
ควบคุมวัสดุกีฬา และวัสดุส านักงานในการเรียน
การสอนวิชาพลศกึษา 

4.42 0.69 มาก 4.47 0.61 มาก 4.26 0.73 มาก 

รวม 4.42 0.46 มาก 4.31 0.44 มาก 4.29 0.54 มาก 
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จากตาราง 55 พบว่า คา่เฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจดัการวิชา 
พลศกึษา หมวดวิชาศกึษา ทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า 
(Input) องค์ประกอบย่อยท่ี  1.5 ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ โดยรวมด้านความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดบัมาก (M = 4.42, S=0.46)  ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (M = 4.31, 
S=0.44) และด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยู่ในระดบัมาก (M = 4.29, S=0.54) แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับการบริหารจดัการ ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ และมีความ
คิดเห็นด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้  และความรับผิดชอบตอ่สงัคมสอดคล้องกันผ่าน
เกณฑ์ก าหนดทกุข้อ 

ตาราง 56 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์พลศกึษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านหลกัสตูร (n = 19) 

รายการ 

ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 

1. การวางแผนด้านหลักสูตร 
4.58 0.51 มาก

ที่สดุ 
4.43 0.42 มาก 4.41 0.50 มาก 

1.1 วางแผนวางแผนการจัดประชมุ  เพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลยั  

4.58 0.84 มาก
ที่สดุ 

4.53 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.69 มาก 

1.2 วา งแผนกา ร จัดป ระชุม   เ พื่ อก าหนด
วตัถปุระสงค์ของกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ  

4.58 0.69 มาก
ที่สดุ 

4.53 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.76 มาก 

1.3 วา งแผนกา ร จัดป ระชุม   เ พื่ อก าหนด
วตัถปุระสงค์ ของรายวิชาพลศกึษา  

4.58 0.69 มาก
ที่สดุ 

4.63 0.50 มาก
ที่สดุ 

4.47 0.70 มาก 

1.4 วางแผนการจัดประชุม  เพื่อก าหนดแผนการ
จดัการเรียนการสอนกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ  

4.68 0.48 มาก
ที่สดุ 

4.53 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.77 มาก 

1.5 วางแผนการจัดประชุม  เพื่อก าหนดแผนการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชาพลศกึษา 

4.53 0.84 มาก
ที่สดุ 

4.26 0.81 มาก 4.47 0.70 มาก 

1.6 วางแผนมอบหมายให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
รายวิ ชาจัดท า  มคอ .3  ในระบบ  REG ของ
มหาวิทยาลยั 

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.47 0.61 มาก 

1.7 วางแผนประชมุพิจารณาก าหนดลกัษณะวิชา 
และเนือ้หารายวิชา 

4.68 0.48 มาก
ที่สดุ 

4.26 0.65 มาก 4.26 0.73 มาก 
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ตาราง 56 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
1.8 วางแผนและก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลา
การพฒันาหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

4.74 0.45 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.60 มาก 4.42 0.61 มาก 

1.9 วางแผน ก าหนดกรอบแนวทาง หลกัการ และ
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปใน
ระดบักลุม่วิชา 

4.26 0.73 มาก 4.26 0.73 มาก 4.37 0.68 มาก 

2. การด าเนินการด้านหลักสูตร 4.43 0.46 มาก 4.17 0.40 มาก 4.28 0.42 มาก 

2.1 จดัประชมุก าหนดวตัถปุระสงค์ของหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป 

4.47 0.70 มาก 4.21 0.79 มาก 4.32 0.82 มาก 

2.2 จัดประชุมก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชา
ชีวิตและสขุภาพ 

4.32 0.82 มาก 4.16 0.83 มาก 4.32 0.75 มาก 

2.3 จัดประชุมก าหนดวัตถุประสงค์ ของรายวิชา
พลศกึษา 

4.42 0.77 มาก 3.89 0.66 มาก 4.05 0.62 มาก 

2.4 ก าหนดรายวิชาที่ต้องเปิดสอน จ านวนกลุ่ม
การเรียน จ านวนผู้ เรียน ช่วงเวลาที่เปิดสอน และ
พิจารณาผู้สอน  

4.53 0.77 มาก
ที่สดุ 

3.79 0.71 มาก 4.05 0.71 มาก 

2.5 จดัประชมุเพื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอน รายวิชา
พลศกึษา 

4.32 0.67 มาก 4.26 0.73 มาก 4.42 0.69 มาก 

2.6 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา จดัท า มคอ.3   4.16 0.76 มาก 4.11 0.74 มาก 4.32 0.75 มาก 

2.7 กลุม่วิชาพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มีการจดั
ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาพลศึกษา
ก่อนพิจารณาสง่เกรด ก่อนให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
รายวิชาจดัท า มคอ. 5 

4.47 0.70 มาก 4.26 0.81 มาก 4.26 0.81 มาก 

2.8 ประชุมก าหนดลักษณะวิชา และเนือ้หา
รายวิชาพลศกึษา 

4.26 0.73 มาก 4.21 0.79 มาก 4.26 0.81 มาก 

2.9 แต่งตั ง้คณะกรรมการด า เนินการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน และความต้องการจ าเป็น
ในการพฒันาหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

4.42 0.77 มาก 4.21 0.79 มาก 4.26 0.73 มาก 

2.10 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานฯ ด าเนินการ
วิเคราะห์หลักสูตรและประเมินความต้องการ
จ าเป็นจากผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

4.42 0.77 มาก 4.63 0.50 มาก
ที่สดุ 

4.63 0.50 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 56 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
2.11 จัดประชุมเพื่อก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป 

4.47 0.70 มาก 4.16 0.60 มาก 4.26 0.56 มาก 

2.12 จัดประชมุ เพื่อก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
และจุดมุ่งหมายของรายวิชาในกลุ่มชีวิต และ
สขุภาพ 

4.68 0.48 มาก
ที่สดุ 

4.11 0.74 มาก 4.37 0.60 มาก 

2.13 ประชมุเพ่ือพฒันา ปรับปรุงรายวิชาพลศกึษา 
ในกลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ และกลุ่มวิชาเลือก
ศกึษาทัว่ไป 

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

4.16 0.60 มาก 4.16 0.50 มาก 

3. มีการตรวจสอบด้านหลักสูตร 
4.54 0.46 มาก

ที่สดุ 
4.14 0.53 มาก 4.29 0.51 มาก 

3.1 จัดประชุมตามแผนที่ก าหนด และมีการ
ตรวจสอบเนือ้หาวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป 

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

4.26 0.73 มาก 4.47 0.51 มาก 

3.2 จัดประชุมตามแผนที่ก าหนด และมีการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของ
กลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ 

4.58 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.05 0.71 มาก 4.32 0.67 มาก 

3.3 จัดประชุมตามแผนที่ก าหนด และมีการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาพลศกึษา  

4.74 0.45 มาก
ที่สดุ 

4.21 0.54 มาก 4.47 0.51 มาก 

3.4 คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาชีวิตและ
สุขภาพประชุม ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง 
เรียบร้อยของรายวิชาเปิดสอน อาจารย์ผู้ สอน 
จ านวนกลุม่การเรียน และจ านวนนกัศกึษา  

4.53 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.47 0.51 มาก 4.58 0.51 มาก
ที่สดุ 

3.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ติดตาม 
ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องเปิดสอน อาจารย์ผู้ สอน 
การจัดกลุ่มการเรียน จ านวนนักศึกษา กลุ่มวิชา
ชีวิตและสขุภาพ และกลุม่วิชาเลือกศกึษาทัว่ไป 

4.68 0.48 มาก
ที่สดุ 

4.26 0.56 มาก 4.26 0.56 มาก 

3.6 ติดตาม ตรวจสอบความถกูต้อง เรียบร้อยการ
บนัทกึ มคอ.3 ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา 

4.68 0.48 มาก
ที่สดุ 

4.16 0.69 มาก 4.32 0.67 มาก 
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ตาราง 56 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
3.7 ตรวจสอบการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนการส่ง
เกรดของอาจารย์ผู้ สอนพลศึกษา และ ติดตาม 
ตรวจสอบความถกูต้องการบนัทกึ มคอ.5 

4.47 0.61 มาก 4.00 0.88 มาก 4.16 0.69 มาก 

3.8 ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมของลกัษณะ 
และเนือ้หารายวิชาพลศกึษา 

4.37 0.68 มาก 4.16 0.69 มาก 4.16 0.90 มาก 

3.9 ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลพืน้ฐาน และความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป 

4.32 0.75 มาก 4.00 0.67 มาก 4.21 0.79 มาก 

3.10 ตรวจสอบ พิจารณาแนวทางพฒันาปรับปรุง 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาชีวิต
และสขุภาพ 

4.32 0.89 มาก 3.79 0.85 มาก 4.00 0.88 มาก 

3.11 ทบทวน พิจารณาแนวทางพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา 
พลศกึษา 

4.58 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.16 0.69 มาก 4.26 0.73 มาก 

4. มกีารปรับปรุงแก้ไขด้านหลักสูตร 
4.52 0.45 มาก

ที่สดุ 
4.34 0.45 มาก 4.40 0.45 มาก 

4.1 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขวตัถปุระสงค์ของหมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป  

4.42 0.84 มาก 4.42 0.61 มาก 4.53 0.61 มาก 

4.2 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขวัตถุประสงค์ของ
กลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ  

4.58 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.50 มาก 4.53 0.51 มาก 

4.3 ทบทวนเนือ้หาวัตถุประสงค์ของรายวิชา
พลศึกษา มาเป็นแนวทาง ปรับปรุง แก้ไข
วตัถปุระสงค์ของรายวิชาพลศกึษา 

4.68 0.48 มาก
ที่สดุ 

4.00 0.88 มาก 4.16 0.83 มาก 

4.4 น าผลการตรวจสอบการลงทะเบียนของ
นักศึกษา มาเป็นแนวทางในการก าหนดรายวิชา
เปิดสอน การจัดอาจารย์ผู้ สอน จ านวนกลุ่มการ
เรียน และจ านวนนักศึกษา ในกลุ่มชีวิตและ
สขุภาพ 

4.63 0.50 มาก
ที่สดุ 

4.05 0.71 มาก 4.05 0.85 มาก 

 
 



  242 

ตาราง 56 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
4.5 น าผลการตรวจสอบการลงทะเบียนของ
นักศึกษามาเป็นแนวทางในการก าหนดรายวิชา
เปิดสอน การจัดอาจารย์ผู้ สอน จ านวนกลุ่มการ
เรียน และจ านวนนกัศกึษาในรายวิชาพลศกึษา  

4.26 0.87 มาก 4.26 0.56 มาก 4.42 0.61 มาก 

4.6 ปรับปรุงแก้ไขการจัดท า มคอ.3 ให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนดในปีการศกึษาถดัไป 

4.16 0.96 มาก 4.37 0.50 มาก 4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.7 ปรับปรุงแก้ไขการจัดท า มคอ.5 ให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนดในปีการศกึษาถดัไป 

4.53 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.60 มาก 4.42 0.61 มาก 

4.8 น าผลการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
มาปรับเปลี่ยนลกัษณะรายวิชาให้ทนัสมยั  

4.63 0.50 มาก
ที่สดุ 

4.47 0.61 มาก 4.58 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.9 น าผลกา รต รว จสอบคว ามถูก ต้ อ ง 
เหมาะสมของเนือ้หารายวิชาพลศึกษา มา
ปรับปรุงเนื อ้หารายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุนั  

4.58 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

4.53 0.70 มาก
ที่สดุ 

4.10 น าข้อมลูที่ได้จากการตรวจสอบความถกูต้อง
ข้อมูลพืน้ฐาน และความต้องการจ าเป็นมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป 

4.68 0.58 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.77 มาก 4.42 0.77 มาก 

4.11 ทบทวน แนวทางก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
จดุมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรหมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป 

4.47 0.84 มาก 4.32 0.75 มาก 4.26 0.73 มาก 

4.12 ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา
พลศกึษาให้มีความทนัสมยั 

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.60 มาก 4.37 0.60 มาก 

รวม 4.51 0.39 มาก
ที่สดุ 

4.23 0.36 มาก 4.32 0.37 มาก 

 
จากตาราง 56 พบว่า คา่เฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจดัการวิชา 

พลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ด้านหลกัสูตร โดยรวมด้านความ
เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (M = 4.51, S=0.39)  ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (M 
= 4.23, S=0.36) และด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมาก (M = 4.32, S=0.37) แสดงให้เห็นว่า
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กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับกระบวนการบริหารจดัการ ด้านหลกัสูตร และมีความคิดเห็นด้านความ
เป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้  และความรับผิดชอบตอ่สงัคมสอดคล้องกันผ่านเกณฑ์ก าหนดทุก
ข้อ 

ตาราง 57 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์พลศกึษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านอาจารย์ผู้สอน (n = 19) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
1.การวางแผนด้านอาจารย์ผู้สอน 4.39 0.44 มาก 4.38 0.64 มาก 4.32 0.55 มาก 

1.1 วางแผนการประชุมก าหนดบทบาทหน้าที่  
และขอบเขต  ภาระงานของอาจารย์พลศกึษา  

4.32 0.67 มาก 4.47 0.70 มาก 4.47 0.61 มาก 

1.2 วางแผนการประชมุวิเคราะห์อตัราก าลังและ
แผนการบริหารอัตราก าลังอาจารย์ผู้ สอนวิชา 
พลศกึษา 

4.21 0.79 มาก 4.21 0.71 มาก 4.32 0.58 มาก 

1.3 วางแผนประชุมก าหนดแนวทาง และเกณฑ์
การประเมินอาจารย์พลศึกษาตามบทบาทหน้าที่ 
และขอบเขตภาระงาน 

4.42 0.69 มาก 4.47 0.84 มาก 4.32 0.82 มาก 

1.4 วางแผนการประชุมในการวางแนวทางการ
พฒันาอาจารย์พลศกึษา 

4.63 0.50 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.83 มาก 4.16 0.83 มาก 

2.การด าเนินการด้านอาจารย์ผู้สอน 4.26 0.68 มาก 3.86 0.71 มาก 4.11 0.70 มาก 

2.1 จดัประชมุเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ และ
ขอบเขต  ภาระงานของอาจารย์พลศกึษา  

4.21 0.92 มาก 3.79 0.98 มาก 4.05 0.78 มาก 

2.2 จัดท าการวิเคราะห์อัตราก าลังที่ขาดแคลด 
และวิเคราะห์ค่า FTES ภาระงานการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนวิชาพลศกึษา 

4.26 0.73 มาก 3.74 0.87 มาก 4.11 0.74 มาก 

2.3 จัดประชุมก าหนดแนวทางการประเมินและ
พิจารณาเกณฑ์การประเมินอาจารย์พลศกึษา 

4.21 0.79 มาก 3.84 0.83 มาก 4.11 0.81 มาก 

2.4 จัดประชุมก าหนดเกณฑ์และการส่งเสริมให้
อาจารย์พฒันาตนเอง 

4.37 0.68 มาก 4.05 0.85 มาก 4.16 0.90 มาก 

3.การตรวจสอบด้านอาจารย์ผู้สอน 4.32 0.54 มาก 4.05 0.70 มาก 4.16 0.78 มาก 
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ตาราง 57 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
3.1 ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชมุ เร่ือง
การก าหนดบทบาทหน้าที่และขอบเขต ภาระงาน
อาจารย์พลศกึษา 

4.16 1.01 มาก 4.00 0.82 มาก 4.16 0.90 มาก 

3.2 ก าหนด และตรวจสอบค่า FTES ภาระการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศกึษา 

4.37 0.76 มาก 4.11 0.81 มาก 4.16 0.83 มาก 

3.3 ตรวจสอบ และประเมินการสอน และการ
ปฏิบตัิภาระงานอ่ืนๆ 

4.42 0.69 มาก 4.00 0.82 มาก 4.16 0.83 มาก 

3.4 ตรวจสอบ ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์ 
พลศกึษา 

4.32 0.75 มาก 4.11 0.74 มาก 4.16 0.76 มาก 

4.การปรับปรุงแก้ไขด้านอาจารย์ผู้สอน 
4.50 0.53 มาก

ที่สดุ 
4.33 0.66 มาก 4.29 0.69 มาก 

4.1 น าผลการตรวจสอบ ภาระงานของอาจารย์ 
พลศึกษามาเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขต
ภาระงาน  

4.42 0.69 มาก 4.21 0.79 มาก 4.21 0.85 มาก 

4.2 ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ผู้ สอน
วิชาพลศึกษาและน าคา่ FTES มาใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อให้ เ ป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คณุภาพการศกึษา 

4.47 0.61 มาก 4.26 0.73 มาก 4.32 0.82 มาก 

4.3 พัฒนาปรับปรุงแนวทางการประเมินให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.58 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.68 มาก 4.37 0.76 มาก 

4.4 ปรับปรุงแนวทางพัฒนาตนเองของอาจารย์
พลศกึษา  

4.53 0.70 มาก
ที่สดุ 

4.47 0.70 มาก 4.26 0.65 มาก 

รวม 4.34 0.48 มาก 4.11 0.54 มาก 4.20 0.60 มาก 

จากตาราง 57 พบว่า คา่เฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจดัการวิชา 
พลศกึษา หมวดวิชาศกึษา ทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ด้านอาจารย์ผู้สอน โดยรวมด้าน
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก (M = 4.34, S=0.48)  ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (M 
= 4.11, S=0.54) และด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมาก (M = 4.20, S=0.60) แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับกระบวนการบริหารจดัการ ด้านอาจารย์ผู้สอน และมีความคิดเห็นด้าน
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้  และความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกันผ่านเกณฑ์
ก าหนดทกุข้อ 
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ตาราง 58 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์พลศกึษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านงบประมาณ (n = 19) 

รายการ 

ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 

1.การวางแผนด้านงบประมาณ 
4.51 0.34 มาก

ที่สดุ 
4.36 0.53 มาก 4.31 0.47 มาก 

1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดระเบียบการจัดสรร
คา่ธรรมเนียมการศกึษา 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.47 0.70 มาก 4.42 0.69 มาก 

1.2 ก าหนดประมาณการรายรับของศิลปศาสตร์
จากการลงทะเบียนเรียนวิชาพลศกึษา  

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.11 0.66 มาก 4.37 0.60 มาก 

1.3 วางแผนประชุมก าหนดงบประมาณรายจ่าย
หมวดคา่ตอบแทนเก่ียวกบัคา่สอนเกินภาระงาน 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.26 0.73 มาก 4.26 0.56 มาก 

1.4 วางแผนก าหนดงบประมาณรายจ่ายหมวดค่า
ใช้สอย เป็นค่าเดินทางไปราชการในการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์พลศกึษา 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.61 มาก 4.26 0.56 มาก 

1.5 ก าหนดแผน  และประมาณการงบประมาณใน
การซอ่มแซมสถานที่ 

4.58 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.32 0.82 มาก 4.21 0.71 มาก 

1.6 ก าหนดแผน และประมาณการงบประมาณ
รายจา่ยในการดแูล บ ารุงรักษาครุภณัฑ์กีฬา 

4.53 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.47 0.61 มาก 4.32 0.58 มาก 

1.7 วางแผนการประชมุก าหนดงบงบประมาณใน
การจดัซือ้วสัดกีุฬา และวสัดสุ านกังานในการเรียน
การสอนพลศกึษา  

4.37 0.50 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.77 มาก 4.37 0.60 มาก 

1.8 วางแผนการประชมุเพื่อก าหนดงบประมาณใน
การจดัซือ้ครุภณัฑ์ 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.83 มาก 4.26 0.56 มาก 

2.การด าเนินการด้านงบประมาณ 
4.54 0.31 มาก

ที่สดุ 
4.37 0.54 มาก 4.41 0.47 มาก 

2.1 มหาวิทยาลัยประกาศใช้ระเบียบการจัดสรร
คา่ธรรมเนียมการศกึษา  

4.58 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.11 0.81 มาก 4.32 0.67 มาก 

2.2 ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไปมีการเรียกเก็บเงิน
รายได้จากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใน
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

4.21 0.71 มาก 4.47 0.70 มาก 

2.3 คณะศิลปศาสตร์มีการเรียกเก็บเงินรายได้และ
ติดตามการจัดสรรงบประมาณรายรับ จากการ
ลงทะเบียนของนกัศกึษา 

4.63 0.50 มาก
ที่สดุ 

4.26 0.87 มาก 4.42 0.61 มาก 
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ตาราง 58 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
2.4 จัดประชุมพิจารณาก าหนดงบประมาณ
รายจ่ายหมวดค่าตอบแทนเก่ียวกับค่าสอนเกิน
ภาระงานของอาจารย์พลศกึษา 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.32 0.89 มาก 4.37 0.60 มาก 

2. 5 จั ด ท า ห นั ง สื อ ข อ อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม าณ
ค่าตอบแทน เก่ียวกับค่าสอนเกินภาระงาน และ
คา่ตอบแทนบคุลากร 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.58 0.69 มาก
ที่สดุ 

4.47 0.51 มาก 

2.6 จดัท าหนังขออนมุตัิงบประมาณ และเดินทาง
ไปราชการ  

4.53 0.77 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.69 มาก 4.53 0.51 มาก 

2.7 ประชุมพิจารณางบประมาณ  และท าหนังสือ
ถึงมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอแผน และขออนุมัติ
งบประมาณในการซอ่มแซมสถานที่ 

4.53 0.77 มาก
ที่สดุ 

4.32 0.67 มาก 4.37 0.60 มาก 

2.8 เสนอแผน และขออนุมตัิงบประมาณรายจ่าย
ในการดแูล บ ารุงรักษาครุภณัฑ์กีฬา และสถานที่ 

4.47 0.51 มาก 4.47 0.70 มาก 4.37 0.60 มาก 

2.9 จดัประชมุก าหนดงบงบประมาณในการจดัซือ้
วสัดกีุฬา และวสัดสุ านกังาน 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.76 มาก 4.32 0.67 มาก 

2.10 จัดท าหนังสือขออนุมัติงบประมาณในการ
จดัซือ้วสัดกีุฬา และวสัดสุ านกังาน 

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

4.58 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.61 มาก 

2.11 จดัประชมุก าหนดงบประมาณ เสนอแผน 
ขออนมุตัิงบประมาณในการจดัซือ้ครุภณัฑ์ 

4.42 0.51 มาก 4.32 0.75 มาก 4.47 0.70 มาก 

2.12 ด าเนินการจดัซือ้ครุภณัฑ์ 
4.53 0.51 มาก

ที่สดุ 
4.53 0.61 มาก

ที่สดุ 
4.42 0.61 มาก 

3.การตรวจสอบด้านงบประมาณ 4.48 0.30 มาก 4.33 0.66 มาก 4.37 0.53 มาก 

3.1 มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของ
ระเบียบการจดัสรรคา่ธรรมเนียมการศกึษา  

4.42 0.51 มาก 4.42 0.69 มาก 4.42 0.61 มาก 

3.2 ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไปตรวจสอบการ
จดัสรรงบประมาณเงินรายได้จากการลงทะเบียน
เรียนของนกัศกึษา 

4.47 0.51 มาก 4.26 0.81 มาก 4.37 0.68 มาก 

3.3 คณะศิลปศาสตร์ตรวจสอบงบประมาณเงิน
รายรับ โดยค านวณรายได้จากจ านวนนกัศกึษา 

4.42 0.51 มาก 4.37 0.76 มาก 4.47 0.61 มาก 

3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการ
ประชุมในการก าหนดงบประมาณรายจ่ายหมวด
คา่ตอบแทน 

4.47 0.51 มาก 4.21 0.85 มาก 4.26 0.73 มาก 
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ตาราง 58 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
3.5 ตรวจสอบความถูกต้องของค่าตอบแทน 
เก่ียวกับค่าสอนเกินภาระงาน และค่าตอบแทน
บคุลากร 

4.47 0.51 มาก 4.47 0.77 มาก 4.42 0.61 มาก 

3.6 จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
การเดินทางราชการ 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.77 มาก 4.32 0.67 มาก 

3.7 ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณที่
ได้ รับการอนุมัติ  จากมหาวิทยาลัยในการ
ซอ่มแซมสถานที่ 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.76 มาก 4.32 0.67 มาก 

3. 8 ต ร ว จ ส อ บ ง บ ป ร ะ ม าณ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก
มหาวิทยาลัย เพื่อดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์กีฬา 
และสถานที่ 

4.42 0.51 มาก 4.26 0.73 มาก 4.37 0.68 มาก 

3.9 แต่งตัง้อาจารย์พลศึกษาเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
จ านวน และรายการวสัดกีุฬา และวสัดสุ านกังาน 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.26 0.73 มาก 4.47 0.70 มาก 

3.10 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจ านวน และ
รายการครุภณัฑ์  

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.21 0.85 มาก 4.32 0.89 มาก 

4.การปรับปรุงแก้ไขด้านงบประมาณ 
4.54 0.33 มาก

ที่สดุ 
4.29 0.61 มาก 4.19 0.57 มาก 

4.1 ทบทวน ความเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในครัง้
ถดัไปอยา่งเหมาะสม 

4.47 0.51 มาก 4.47 0.70 มาก 4.42 0.77 มาก 

4.2 น าผลตรวจสอบการจดัสรรงบประมาณเงิน
ร า ย ไ ด้ ม า เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณของส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป 

4.42 0.61 มาก 4.47 0.77 มาก 4.42 0.77 มาก 

4.3 น าผลการตรวจสอบมาเป็นแนวทางในการ
วางแผนการเปืดสอนรายวิชาพลศึกษา เพื่อ
ทบทวนการบริหารงบประมาณ 

4.68 0.48 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.76 มาก 4.26 0.81 มาก 

4.4 ทบทวนการก าหนดงบประมาณรายจ่าย
หมวดคา่ตอบแทน 

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.77 มาก 4.26 0.81 มาก 

4.5 ทบทวนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย
ในการพฒันาตนเองของอาจารย์พลศกึษา 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.76 มาก 4.00 0.82 มาก 
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ตาราง 58 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
4.6 ทบทวน และปรับแผนงบประมาณในการ
ซอ่มแซมสถานที่ 

4.58 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.26 0.81 มาก 4.21 0.71 มาก 

4.7 ทบทวน และปรับแผนงบประมาณในการ
ดแูลบ ารุงรักษาครุภณัฑ์กีฬา และสถานที่ 

4.58 0.51 มาก
ที่สดุ 

3.94 0.61 มาก 3.95 0.62 มาก 

4.8 ส ารวจวัสดุกีฬาคงเหลือ และทบทวน
พิจารณาก าหนดงบประมาณในการจดัซือ้วสัดุ
กีฬา และวสัดสุ านกังาน 

4.53 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.21 0.79 มาก 4.16 0.76 มาก 

4.9 ทบทวน และปรับแผนงบประมาณในการ
จดัซือ้ครุภณัฑ์  

4.47 0.51 มาก 4.37 0.76 มาก 4.05 0.85 มาก 

รวม 4.51 0.27 มาก
ที่สดุ 

4.35 0.54 มาก 4.37 0.47 มาก 

 
จากตาราง 58 พบว่า คา่เฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจดัการวิชา 

พลศึกษา หมวดวิชาศึกษา ทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ด้านงบประมาณ โดยรวมด้าน
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (M = 4.51, S=0.27)  ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดบั
มาก (M = 4.35, S=0.54) และด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมาก (M = 4.37, S=0.47) แสดง
ให้เห็นว่ากลุม่ตวัอย่างเห็นด้วยกบักระบวนการบริหารจดัการ ด้านงบประมาณ และมีความคดิเห็น
ด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้  และความรับผิดชอบตอ่สงัคมสอดคล้องกันผ่านเกณฑ์
ก าหนดทกุข้อ 
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ตาราง 59 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์พลศกึษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (n = 19) 

รายการ 

ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
1.การวางแผนด้านสถานที่ และส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

4.48 0.36 มาก 4.28 0.60 มาก 4.29 0.61 มาก 

1.1 ก าหนดแผนการขอใช้สถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอน  

4.32 0.67 มาก 4.16 0.83 มาก 4.21 0.71 มาก 

1.2 ก าหนดแผนการส ารวจบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
สถานที่ 

4.47 0.51 มาก 4.32 0.75 มาก 4.26 0.73 มาก 

1.3 วางแผนประชุมก าหนดแผนการดูแลรักษา
ความสะอาด  การรักษาความปลอดภัย และ
ประเมินการใช้สถานที่ในการเรียนการสอนวิชา 
พลศกึษา  

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.16 0.76 มาก 4.26 0.87 มาก 

1.4 ก าหนดเกณฑ์การประเมินการใช้สถานที่ใน
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และการขอใช้
สถานที่จากหน่วยงานภายนอก 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.26 0.65 มาก 4.32 0.58 มาก 

 1.5 ก าหนดแผนการจดัซือ้ครุภณัฑ์ 
4.53 0.51 มาก

ที่สดุ 
4.32 0.67 มาก 4.32 0.75 มาก 

1.6  วางแผนส ารวจและก าหนดพืน้ที่ติดตัง้ตู้ท าน า้
เย็น 

4.42 0.51 มาก 4.26 0.65 มาก 4.26 0.81 มาก 

1.7 ก าหนดการใช้ วิธีการดูแลบ ารุงรักษาและ
ก าหนดเกณฑ์ ขัน้ตอนการขอยืมครุภณัฑ์กีฬา 

4.47 0.61 มาก 4.37 0.68 มาก 4.32 0.82 มาก 

1.8 วางแผนส ารวจวัสดุกีฬา และท าแผนจัดซือ้
วัสดุกีฬา ก าหนดวัสดุอุปกรณ์ และจ านวนของ
วสัดกีุฬา  

4.47 0.61 มาก 4.21 0.71 มาก 4.26 0.73 มาก 

1.9 ก าหนดการใช้วัสดุกีฬา และดูแลวัสดุกีฬา  
ในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา 

4.58 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.47 0.61 มาก 4.42 0.69 มาก 

2. ก า รด า เ นินการ ด้ านสถานที่  และ ส่ิ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

4.59 0.38 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.59 มาก 4.28 0.50 มาก 

2.1 ขอใช้สถานที่และจดัท าตารางในการเรียนการ
สอนวิชาพลศกึษา 

4.58 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.76 มาก 4.21 0.63 มาก 
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ตาราง 59 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
2.2 งานกีฬาส านักพัฒนานักศึกษาประสาน
ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้
ด าเนินการซ่อมแซม สถานที่ในการเรียนการสอน
วิชาพลศกึษา 

4.58 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.69 มาก 4.21 0.63 มาก 

2.3 จัดประชุมเพื่อก าหนดการดูแลความสะอาด
และการรักษาความปลอดภยั 

4.58 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.61 มาก 4.37 0.68 มาก 

2.4 จัดท ารูปแบบการประเมินใช้สถานที่ในการ
เรียนการสอนวิชาพลศกึษา  

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.61 มาก 4.32 0.67 มาก 

2.5 จัดท าหนังสือขออนุมัติจัดซือ้ครุภัณฑ์กีฬา 
และด าเนินการจดัซือ้ครุภณัฑ์กีฬาตามแผนงานที่
ก าหนด 

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.60 มาก 4.21 0.54 มาก 

2.6 จดัท าหนงัสือขออนมุตัิจดัซือ้ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว (ตู้ท าน า้เย็น)  

4.63 0.50 มาก
ที่สดุ 

4.47 0.61 มาก 4.32 0.58 มาก 

2.7 จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์กีฬา ด าเนินการเก็บ
รักษา และดแูลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จัดท าตาราง
การใช้ และขอยืมครุภณัฑ์ 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.69 มาก 4.37 0.68 มาก 

2.8 จัดท าหนังสือเพื่อขออนุมัติ และจัดซือ้วัสดุ
กีฬา ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตาม
ประเภทกีฬา และจ านวนที่ก าหนด 

4.58 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.47 0.61 มาก 4.42 0.61 มาก 

2.9 เบิกวัสดุกีฬาจากเจ้าหน้าที่พัสดุคณะศิลป
ศาสตร์ และอาจารย์ผู้ สอนเป็นผู้ ดูแล และเก็บ
รักษาวสัดกีุฬา ในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา 

4.58 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.60 มาก 4.11 0.57 มาก 

3.การตรวจสอบด้านสถานที่ และส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

4.50 0.41 มาก
ที่สดุ 

4.27 0.60 มาก 4.29 0.61 มาก 

3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของตารางสอนและ
สถานที่ 

4.53 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.68 มาก 4.32 0.82 มาก 

3.2 ตรวจสอบผลการส ารวจสถานที่และครุภณัฑ์
และตรวจสอบผลการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
สถานที่ 

4.47 0.51 มาก 4.05 0.71 มาก 4.21 0.63 มาก 

3.3 ตรวจสอบตารางลงชื่อปฏิบัติงานและความ
เรียบร้อยของงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.37 0.50 มาก 4.47 0.61 มาก 4.26 0.73 มาก 
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ตาราง 59 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการประเมิน
และเกณฑ์การใช้สถานที่ และตรวจสอบผลจาก
การประเมินของผู้ ใช้บริการ  

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.26 0.81 มาก 4.26 0.81 มาก 

3.5 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์กีฬา 
และตรวจสอบความครบถ้วน และคุณภาพของ
ครุภณัฑ์ 

4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

4.26 0.65 มาก 4.42 0.69 มาก 

3.6 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบการ
ติดตัง้ตู้ท าน า้เย็นบริการน า้ดื่มให้นกัศกึษา 

4.53 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.32 0.67 มาก 4.32 0.67 มาก 

3.7 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ และ
ส ารวจ ตรวจนบัครุภณัฑ์กีฬา  

4.63 0.50 มาก
ที่สดุ 

4.21 0.71 มาก 4.26 0.73 มาก 

3.8 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุกีฬา เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามจ านวนที่
จดัซือ้  

4.53 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.21 0.71 มาก 4.26 0.73 มาก 

3.9 คณะศิลปศาสตร์แตง่ตัง้คณะกรรมการส ารวจ 
และตรวจนบัวสัดกีุฬา 

4.37 0.68 มาก 4.26 0.65 มาก 4.32 0.67 มาก 

4. การปรับปรุงแก้ไขด้านสถานที่  และส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

4.58 0.49 มาก
ที่สดุ 

4.38 0.51 มาก 4.41 0.58 มาก 

4.1 น าผลการตรวจสอบตารางการใช้สถานที่มา
แก้ไข และจัดตารางการใช้สถานที่ เ รียนวิชา 
พลศกึษา 

4.53 0.61 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.61 มาก 4.32 0.82 มาก 

4.2 น าผลการตวรจสอบการซอ่มแซมสถานที่ เพื่อ
วางแผนการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมสถานที่ทกุปี
การศกึษา และในระยะยาว 

4.42 0.69 มาก 4.47 0.51 มาก 4.37 0.76 มาก 

4.3 น าผลการตรวจสอบการท าหน้าที่ของพนกังาน
ท าความสะอาด และพนักงาน รักษาความ
ปลอดภัยมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อทบทวน พิจารณา
วางแผนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  

4.37 0.68 มาก 4.47 0.51 มาก 4.37 0.76 มาก 

4.4 ปรับปรุงเพื่อให้เข้าถึงผู้ ใช้บริการและได้รับ
ข้อมลูมาพฒันาการบริการสถานที่สิ่งอ านวยความ
สะดวกตอ่ไป  

4.68 0.58 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.51 มาก 4.53 0.84 มาก 
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ตาราง 59 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
4.5 น าผลจากการประเมินจากผู้ ใช้บริการ
นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานภายนอกมา
ปรับปรุงและพฒันาให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

4.67 0.58 มาก
ที่สดุ 

4.32 0.67 มาก 4.47 0.70 มาก 

4.6 ส ารวจครุภณัฑ์คงเหลือ น าผลการตรวจสอบ
การจัดซือ้ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ปรับแผนการ
จดัซือ้ครุภณัฑ์กีฬาในปีการศกึษาถดัไป 

4.68 0.48 มาก
ที่สดุ 

4.32 0.75 มาก 4.42 0.69 มาก 

4.7 น าผลที่ได้จากการตรวจสอบ และส ารวจตู้
ท าน า้ เย็น หากพบการช ารุด เสียหาย ให้
ประสานงานร้านค้า  ด าเนินการซ่อมแซมจุด
บริการน า้ดื่มให้นักศึกษาและบุคลากรตาม
สนามกีฬา  

4.67 0.48 มาก
ที่สดุ 

4.21 0.71 มาก 4.37 0.76 มาก 

4.8 น าผลการตรวจนับค รุภัณฑ์  เพื่ อท า
แผนการจดัซือ้ครุภณัฑ์ให้เพียงพอต่อการเรียน
การสอนวิชาพลศกึษา  

4.68 0.48 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.61 มาก 4.42 0.61 มาก 

4.9 น าผลการตรวจรับ และตรวจสอบการจัดซือ้
วัสดุกีฬา มาปรับวิธี และขัน้ตอนการจัดซือ้วัสดุ
กีฬาในปีการศกึษาถดัไปให้มีประสิทธิภาพ 

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.60 มาก 4.37 0.60 มาก 

4.10 คณะศิลปศาสตร์น าผลการตรวจนับวสัดุ
กีฬา  

4.47 0.70 มาก 4.42 0.69 มาก 4.42 0.61 มาก 

รวม 4.52 0.37 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.51 มาก 4.29 0.53 มาก 

 
จากตาราง 59 พบว่า คา่เฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจดัการวิชา 

พลศกึษา หมวดวิชาศกึษา ทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู้ โดยรวมด้านความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก (M = 4.52, S=0.37)  ด้านความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก (M = 4.42, S=0.51) และด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (M = 4.29, 
S=0.53) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกบักระบวนการบริหารจดัการ ด้านสถานท่ี และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และมีความคิดเห็นด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้  และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ก าหนดทกุข้อ 
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ตาราง 60 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์พลศกึษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลผลิต (Output) องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ด้าน
คณุภาพผู้ เรียน (n = 19) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ 

ระ
ดบั 

ความ
รับผิดชอ
บตอ่
สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
1.นักศึกษาเรียนวิชาพลศึกษาในฐานะวิชาศึกษา
ทัว่ไปแล้วมีความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ขึน้  

4.67 0.45 มาก
ที่สดุ 

4.25 0.52 มาก 4.46 0.44 มาก 

1.1 นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
อย่างพอเพียง มีรับผิดชอบ อดทน อดกลัน้ ซื่อสตัย์ มี
ความสุภาพ และรู้จักกาลเทศะมีระเบียบวินัย และมี
น า้ใจนกักีฬา 

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

4.16 0.69 มาก 4.42 0.69 มาก 

1.2 นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการออกก าลงักายหรือ
เลน่กีฬา และการดแูลสขุภาพเบือ้งต้น มีบคุลกิภาพและ
สมรรถภาพทางกายที่ดี เห็นคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ 
สงัคม วฒันธรรม ธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม 

4.47 0.77 มาก
ที่สดุ 

4.42 0.77 มาก 4.42 0.77 มาก 

1.3 นักศึกษามีทักษะพืน้ฐานของการออกก าลังกาย
และเลน่กีฬา มีทกัษะการคิด มีความคดิสร้างสรรค์และ
เจตคติท่ีดีต่อการออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา มีการคิด
วิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา
ได้อย่างถกูต้องปลอดภยั และด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี 

4.74 0.45 มาก
ที่สดุ 

4.37 0.83 มาก 4.53 0.51 มาก
ที่สดุ 

1.4 นกัศกึษามีจิตอาสา เสียสละ เป็นพลเมืองท่ีมีคณุคา่
ของสงัคมและเข้าใจสงัคมพหุวัฒนธรรม มีความเป็น
ผู้น า ผู้ตามท่ีดี สามคัคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ทีม  มีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดี รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

4.79 0.42 มาก
ที่สดุ 

4.21 0.86 มาก 4.47 0.61 มาก 

1.5 นักศึกษามีทกัษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทาง
สขุภาพและกีฬา คิดค านวณและวิเคราะห์เชิงตวัเลขท่ี
เก่ียวข้องกับการประเมินสมรรถภาพทางกายเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพได้ ตลอดจนใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดแูลสมรรถภาพทางกาย 
และภาวะสขุภาพอ่ืนๆได้อย่างรู้เทา่ทนั 

4.74 0.45 มาก
ที่สดุ 

4.11 0.94 มาก 4.47 0.61 มาก 

รวม 4.67 0.45 มาก
ที่สดุ 

4.25 0.52 มาก 4.46 0.44 มาก 
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จากตาราง 60 พบว่า คา่เฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจดัการวิชา
พลศึกษา หมวดวิชาศึกษา ทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลผลิต 
(Output) องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1 ด้านคณุภาพผู้ เรียน ในภาพรวม โดยรวมความเป็นประโยชน์อยูใ่น
ระดบัมาก (M = 4.67, S=0.45)  ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (M = 4.25, S=0.52) และ
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอยู่ในระดบัมาก (M = 4.46, S=0.44) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่าง
เห็นด้วยกับการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพผู้ เรียน และมีความคิดเห็นด้านความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้  และความรับผิดชอบตอ่สงัคมสอดคล้องกนัผา่นเกณฑ์ก าหนดทกุข้อ 

ตาราง 61 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์พลศกึษา 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตอ่รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลผลิต (Output) องค์ประกอบย่อยท่ี 2 ด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารงาน (n = 19) 

รายการ 

ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
1.ส านกังานวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ี
หลกัในการบริหารงานเก่ียวกบัหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราธานี จะต้องมีการ
จดั/ปรับโครงสร้างองค์กรตามแนวทางท่ีก าหนด
อย่างชดัเจน มีการก าหนดบทบาท หน้าท่ีของแต่
ละส่วนงานท่ีชัดเจน สอบรับกับเป้าหมายของ
การด า เ นิ น งานอง ค์ก ร  พ ร้อมทั ง้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ขององค์กร ก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตามบริบท และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอย่างมีคุณภาพ ทัง้นี ใ้นส่วนของการ
บริหารงบประมาณของส านักงานวิชาศึกษา
ทัว่ไป ต้องมีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัวงจร
งบประมาณ และมีกระบวนการ ขัน้ตอนการ
ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไปไ ด้อย่ างมี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

4.63 0.60 มาก
ที่สดุ 

3.79 0.92 มาก 4.16 0.83 มาก 
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ตาราง 61 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

ระดบั 

M S M S M S 
2.คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ในการ
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่ม
วิชาพลศึกษา ตลอดจนการประสานงานกับ
ส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป ในฐานะของหน่วยงาน
ต้องสังกัด จะต้องมีการด าเนินงานที่สอดรับกับปี
ปฏิทินที่ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนด 
ตลอดจนต้อง มีการสนับสนุนท รัพยกรกา ร
ด าเนินงานที่จ าเป็นต่อการจดัการเรียนรู้ในรายวิชา
พลศึ กษ า  ใ นหมวด วิ ช า ศึ กษ าทั่ ว ไ ป  ข อ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะในสว่นของอาจารย์ผู้สอน โดยต้องมีการ
วิเคราะห์อัตราก าลังที่เหมาะสมกับภาระงาน มี
กระบวนการสรรหา คัดเลือกอาจารย์พลศึกษาที่
เหมาะสม มีคุณภาพตามกรอบอัตราก าลังที่ควร
เป็น มีการก าหนดเง่ือนไขภาระงาน บทบาท หน้าที่ 
ของอาจารย์ที่ชัดเจน มีกระบวนการส่งเสริมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพขององาจารย์ในกลุ่มวิชาพล
ศึกษาที่ เ ป็น รูปธรรม และก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินอาจารย์พลศกึษาที่ชดัเจน และในสว่นของ
ก า ร บ ริ ห า ร ง บป ร ะ ม าณนั ้น  ต้ อ ง ก า ห น ด
งบประมาณเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนวิชา
พล ศึ ก ษ า ใ น ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป   ใ น
มหาวิทยาลัยอุบลราธานีอย่างชัดเจน และมีการ
ด าเนินงานใช้งบประมาณดังกล่าว ตามแผนหรือ
ก ร อ บ ที่ ก า ห น ด อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ
ประสิทธิภาพ 

4.63 0.50 มาก
ที่สดุ 

4.21 0.71 มาก 4.32 0.67      มาก 
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ตาราง 61 (ตอ่) 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั 

ความ
รับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

 
ระดั
บ 

M S M S M S  
3.กลุ่มวิชาพลศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการจัดการเรียนการ
สอนให้กบันกัศึกษา จะต้องด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีก าหนด โดยต้องมี
การวิเคราะห์ และก าหนดวตัถปุระสงค์ของรายวิชาพลศึกษา ใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีชัดเจน มีการก าหนดรายวิชาท่ีจะเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา และจ านวนกลุ่มการเรียนท่ี
เหมาะสมกับจ านวนนกัศึกษา สอดคล้องกบัแผนการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรีท่ีเปิดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาให้เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถและความ
เช่ียวชาญของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นกัศึกษาได้รับผลประโยชน์
จากการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษาอย่างสูงสุดภายใต้
เง่ือนไขและบริบทท่ีเหมาะสม  มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
จดัท า มคอ. ในแต่ละระยะของการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชาและวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนปรัชญา
ของการจัดการศึกษาทั่วไป ตามกรอบปฏิทินการศึกษาและ
เง่ือนไขเวลาท่ีก าหนด ด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาพลศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีการก ากับติดตามหรือ
กระบวนการทวนสอบท่ีเป็นระบบ มีการก าหนดตัวบ่งชีใ้น
กระบวนการทวนสอบเพ่ือพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์พลศึกษามีการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจะต้องมีการพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุงกระบวนการท างาน การบริการจัดการในกลุ่มวิชา 
พลศึกษาให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพสงูสดุ 

4.58 0.69 มาก
ที่สดุ 

4.26 0.73 มาก 4.37 0.68 มาก 

รวม 4.61 0.55 มาก
ที่สดุ 

4.08 0.61 มาก 4.28 0.62 มาก 

จากตาราง 61 พบว่า คา่เฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจดัการวิชา
พลศึกษา หมวดวิชาศึกษา ทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลผลิต 
(Output) องค์ประกอบย่อยท่ี 2 ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน ในภาพรวม โดยรวมความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (M = 4.61, S=0.55)  ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (M = 
4.08, S=0.61) และด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมาก (M = 4.28, S=0.62) แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับการบริหารจดัการ ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน และมีความคิดเห็น
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ด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้  และความรับผิดชอบตอ่สงัคมสอดคล้องกันผ่านเกณฑ์
ก าหนดทกุข้อ 

ผลสรุปการสังเคราะห์รูปแบบ (Model) การบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จากผลการสงัเคราะห์ข้อก าหนดหรือรายการบง่ชีค้ณุภาพของการบริหารจดัการรายวิชา
พลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รวมถึงผลการประเมินคุณภาพ
รูปแบบ ฯ ทัง้ 5 มิติการประเมิน พบว่า รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ซึ่ง
สามารถสรุปรูปแบบ( Model) แผนภาพตามองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการวิชา 
พลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ได้ดงันี ้

1. ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านโครงสร้าง
การบริหาร มี 2 รายการ คือ การจดัตัง้ส านกังานศกึษาทัว่ไป และคณะกรรมการบริหารวิชาศกึษา
ทัว่ไป 2) ด้านหลกัสตูร มี 3 รายการ โครงสร้างหลกัสตูร วตัถปุระสงค์ และลกัษณะ เนือ้หารายวิชา 
3) ด้านอาจารย์ผู้สอน มี 5 รายการ คือ สงักดั  บทบาทหน้าท่ี การสรรหา  การประเมิน  และการ
พฒันาอาจารย์ผู้ สอน  4)  ด้านงบประมาณ มี 2 รายการ คือ รายรับ และรายจ่าย และ 5) ด้าน
สถานท่ีและสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ มี 3 รายการ สถานท่ี ครุภัณฑ์ และวสัดอุุปกรณ์  ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดงัภาพประกอบ 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18 แผนภาพแสดงองค์ประกอบ (Model) ของรูปแบบการบริหารจดัการ             
วิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 

ปัจจยั
น ำเข้ำ 
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2. ด้านกระบวนการ (Process) ผู้วิจยัน าวงจรคณุภาพเดมมิ่ง (PDCA) มาใช้ในการ
ด าเนินงานประกอบด้วย  การวางแผน (P : Plan) การด าเนินการ (D : Do )การตรวจสอบ  
(C :Check) และการปรับปรุงแก้ไข (A : Act) มาใช้ในกระบวนการด าเนินงานบริหารจดัการ ทัง้  
4 ด้าน  คือ 1) ด้านหลกัสูตร 2) ด้านอาจารย์ผู้สอน 3) ด้านงบประมาณ และ 4) ด้านสถานท่ีและ
สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้  ซึง่สามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบ 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 แผนภาพแสดงองค์ประกอบ (Model) ของรูปแบบการบริหารจดัการ              
วิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ด้านกระบวนการ (Process) 

จากภาพประกอบ 19 สามารถก าหนดเป็นแผนภาพยอ่ย (Sub- Model ) ของกระบวนการ 
บริหารจดัการตามวงจรคณุภาพ (PDCA) ในแตล่ะด้านได้ดงัภาพประกอบ 20 – 23 ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

กระบวน
กำร 
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2.1 แผนภาพย่อย (Sub-Model) ของกระบวนการจัดการตามวงจรคุณภาพ 
 ( PDCA) ด้านหลกัสตูร มีทัง้หมด 48 รายการ ประกอบด้วย  1) วตัถปุระสงค์มี 12 รายการ ได้แก่ 
การวางแผน 3 รายการ การด าเนินการ 3 รายการ การตรวจสอบ 3 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 
3 รายการ 2) การจดัการเรียนการสอนมี 17 รายการ ได้แก่ การวางแผน 5 รายการ การด าเนินการ 
4 รายการ การตรวจสอบ 4 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 4 รายการ  3)ลกัษณะ เนือ้หารายวิชามี 
6 รายการ ได้แก่ การวางแผน 1 รายการ การด าเนินการ 2 รายการ การตรวจสอบ 1 รายการ และ
การปรับปรุงแก้ไข 2 รายการ  และ 4) การพัฒนาหลักสูตรมี  13 รายการ ได้แก่ การวางแผน 2 
รายการ การด าเนินการ 5 รายการ การตรวจสอบ 3 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 3 รายการ  
รายละเอียดดงัภาพประกอบ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 20 แผนภาพย่อย(Sub- Model ) ของกระบวนการบริหารจดัการ 
ตามวงจรคณุภาพ (PDCA) ด้านหลกัสตูร 

 
 
 

หลกัสูตร 
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2.2 แผนภาพย่อย (Sub-Model) ของกระบวนการจัดการตามวงจรคุณภาพ  
( PDCA) ด้านอาจารย์ผู้ สอน มีทัง้หมด 16 รายการ ประกอบด้วย  1) บทบาท หน้าท่ีอาจารย์ 
พลศึกษามี 4 รายการ ได้แก่ การวางแผน 1 รายการ การด าเนินการ 1 รายการ การตรวจสอบ  
1 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 1 รายการ 2) การสรรหา และอตัราก าลงัมี 4 รายการ ได้แก่ การ
วางแผน 1 รายการ การด าเนินการ 1 รายการ การตรวจสอบ 1 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข  
1 รายการ  3) การประเมินอาจารย์พลศึกษามี 4 รายการ ได้แก่ การวางแผน 1 รายการ การ
ด าเนินการ 1 รายการ การตรวจสอบ 1 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 1 รายการ  และ 4) การ
พัฒนาอาจารย์มี  4 รายการ ได้แก่ การวางแผน 1 รายการ การด าเนินการ 1 รายการ การ
ตรวจสอบ 1 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 1 รายการ  ซึง่สามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบ 21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 แผนภาพย่อย (Sub-Model) ของกระบวนการบริหารจดัการ  
ตามวงจรคณุภาพ (PDCA) ด้านอาจารย์ผู้สอน 

 
 

อำจำรย์
ผู้สอน 
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2.3 แผนภาพย่อย (Sub-Model) ของกระบวนการจัดการตามวงจรคุณภาพ 
( PDCA) ด้านงบประมาณ มีทัง้หมด 39 รายการ ประกอบด้วย  1) งบประมาณรายรับมี 11 
รายการ แบ่งเป็น ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป มี 7 รายการ ได้แก่ การวางแผน 1 รายการ การ
ด าเนินการ 2 รายการ การตรวจสอบ 2 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 2 รายการ และคณะศิลป
ศาสตร์มี 4 รายการ ได้แก่ การวางแผน 1 รายการ การด าเนินการ 1 รายการ การตรวจสอบ 1 
รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 1 รายการ และ 2) งบประมาณรายจ่ายมี 28 รายการ แบ่งเป็น 
คา่ตอบแทนมี 6 รายการ ได้แก่ การวางแผน 1 รายการ การด าเนินการ 2 รายการ การตรวจสอบ 2 
รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 1 รายการ, คา่ใช้สอยมี 12 รายการ ได้แก่ การวางแผน 3 รายการ 
การด าเนินการ 3 รายการ การตรวจสอบ 3 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 3 รายการ, คา่ครุภณัฑ์
มี 5 รายการ ได้แก่ การวางแผน 1 รายการ การด าเนินการ 2 รายการ การตรวจสอบ 1 รายการ 
และการปรับปรุงแก้ไข 1 รายการ  และคา่วสัดอุุปกรณ์มี 5 รายการ ได้แก่ การวางแผน 1 รายการ 
การด าเนินการ 2 รายการ การตรวจสอบ 1 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 1 รายการ   สามารถ
สรุปได้ดงัภาพประกอบ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 แผนภาพย่อย (Sub-Model) ของกระบวนการบริหารจดัการ  
ตามวงจรคณุภาพ (PDCA) ด้านงบประมาณ 

งบ 

ประมำณ 
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2.4 แผนภาพย่อย (Sub-Model) ของกระบวนการจัดการตามวงจรคุณภาพ 
 ( PDCA)  ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ มีทัง้หมด 36 รายการ ประกอบด้วย  1) ด้าน
สถานท่ีมี 16 รายการ ได้แก่ การวางแผน 4 รายการ การด าเนินการ 4 รายการ การตรวจสอบ  
4 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 4 รายการ 2) ด้านครุภัณฑ์มี 12 รายการ ได้แก่ การวางแผน  
3 รายการ การด าเนินการ 3 รายการ การตรวจสอบ 3 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 3 รายการ  
และ 3) ด้านวสัดอุปุกรณ์มี 8 รายการ ได้แก่ การวางแผน 2 รายการ การด าเนินการ 2 รายการ การ
ตรวจสอบ 2 รายการ และการปรับปรุงแก้ไข 2 รายการ  ซึง่สามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบ 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 23 แผนภาพย่อย (Sub-Model) ของกระบวนการบริหารจดัการ  
ตามวงจรคณุภาพ (PDCA) ด้านสถานท่ีและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

สถำนท่ีและส่ิง
สนับสนุนกำร

เรียนรู้ 
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3. ด้านผลผลิต (Output) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านคุณภาพ
ผู้ เรียน มี 5 รายการ คือ คณุธรรม จริยธรรม, ความรู้, ทกัษะการออกก าลงักาย, การท างานเป็นทีม 
และทกัษาการส่ือสาร   และ 2) ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน มี 3 รายการ คือการบริหารงาน
ของส านกังานวิชาศึกษาทัว่ไป  คณะศิลปศาสตร์  และกลุ่มวิชาพลศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั
ภาพประกอบ 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 24 แผนภาพแสดงองค์ประกอบ (Model) ของรูปแบบการบริหารบริหารจดัการ  
 วิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ด้านผลผลิต (Output) 

 
 
 
 
 
 

ผลผลติ 
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จากแผนภาพแสดงองค์ประกอบ (Model) และแผนภาพย่อย (Sub-Model) ข้างต้น 
สามารถสรุปเป็นรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี โดยแบ่งองค์ประกอบเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจยัน าเข้า (Output)  ประกอบด้วย 
โครงสร้างการบริหาร หลักสูตร อาจารย์ผู้ สอน งบประมาณ และสถานท่ี และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 2) ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย การวางแผน ด าเนินการ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไข และ 3) ด้านผลผลิต (Output) ประกอบด้วย คณุภาพผู้ เรียน และประสิทธิภาพการ
บริหารงาน  ซึง่สามารถสรุปเป็นแผนภาพรวม (Overall- Model) ได้ดงัภาพประกอบ 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 25 แผนภาพแสดงภาพรวม (Overall- Model) ของรูปแบบการบริหารจดัการ
รายวิชาพลศกึษา  ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

รูปแบบกำร
บริหำรจัดกำร
วิชำพลศึกษำ 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยนี ้มีความมุ่งหมายเพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวด

วิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยก าหนดความมุง่หมายเฉพาะ ดงันี ้
1.  เพ่ือศกึษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น และแนวทางแก้ไขปัญหาของการ

บริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
2.  เ พ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   
3.  เพ่ือตรวจสอบ และยืนยนัคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่   1  การศึกษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
ในระยะนี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของการบริหารจัดการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
ตามความมุ่งหมายเฉพาะข้อท่ี 1 โดยเป็นการวิจยัแบบส ารวจ (Survey research) ใช้วิธีการวิจยั
แบบผสานวิธี (Mixed method research) ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใน
สถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ และในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี โดยสรุปเป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  7 ด้าน 
คือ 1) ด้านหลกัสูตร 2)ด้านโครงสร้างการบริหาร  3)ด้านอาจารย์ผู้สอน  4)ด้านงบประมาณ  5) 
ด้านการจดัการเรียนรู้ 6)ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ และ 7) ด้านการประเมินผล โดย
น าองค์ประกอบทัง้ 7 ด้าน มาศกึษาสภาพ  ปัญหา  และแนวทางการแก้ไขปัญหาของรูปแบบการ
บริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ผู้ เช่ียวชาญ และการจัดสนทนากลุ่มของอาจารย์ผู้สอนพลศึกษาและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง  จากนัน้ศึกษาความต้องการจ าเป็นในนกัศึกษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  5 ด้าน โดย
กลุม่ตวัอยา่งในระยะท่ี 1 นีเ้ป็นผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
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(Purposive Selection) ตามต าแหน่งทางการบริหาร ได้แก่  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ  1  คน  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะตา่ง ๆ จ านวน   6  คน รวมจ านวน
ทัง้สิน้  7  คน  ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection) ตาม
เกณฑ์การคัดเข้า ( Inclusion criteria) ท่ีก าหนด ได้แก่  ผู้ เ ช่ียวชาญด้านโครงสร้างและการ
บริหารงานวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา  จ านวน  1  คน  ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสูตรวิชาศึกษา
ทัว่ไป  จ านวน  2  คน  และผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนพลศกึษา  จ านวน  2  คน อาจารย์ผู้สอนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามเกณฑ์การคดัเข้า 
(Inclusion criteria) ท่ีก าหนด เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพลศกึษา  3  คน  เจ้าหน้าท่ีด้านกีฬา  3  
คน  เจ้าหน้าท่ีส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2  คน  เจ้าหน้าท่ีกองบริการการศึกษา  2  คน  
นกัวิชาการศกึษา  2  คน  และนกัศกึษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ได้มาโดยการสุ่มแบบแบง่ชัน้  
(Stratified random sampling)  โดยแบ่งตามคณะและชัน้ปี  รวมจ านวนทัง้สิน้  386  คน โดยใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  

ระยะที่   2  การสร้าง  พฒันา ตรวจสอบ และยืนยนัคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการ
วิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป ในระยะนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้าง และประเมินคณุภาพของ
รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขัน้ต้น  โดยผู้ เช่ียวชาญ ตามความมุ่งหมายเฉพาะข้อท่ี 2 และ 3 โดยเป็นการวิจยัแบบสงัเคราะห์ 
(Synthesis research) ร่วมกับการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research) ใช้วิธีการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed method research) ผู้ วิจยัข้อมูลท่ีได้จากระยะท่ี 1 ทัง้ 3  ขัน้ตอนมาสงัเคราะห์
ข้อมูลและศึกษาทฤษฎีการบริหารด้านต่างๆ น ามาสร้างรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากนัน้น ารูปแบบท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มา
ตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบ 2 ด้าน คือ ด้านความถกูต้อง และความเหมาะสมโดยผู้ เช่ียวชาญ  
5 คน ซึ่งก าหนดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  มี  5  ระดบั และยืนยันคุณภาพ
รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดศึกษาวิชาทั่วไป   3 ด้าน คือ ด้านความเป็น
ประโยชน์  ด้านความเป็นไปได้  และความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 7 คน อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 12 คน  

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมลูในระยะท่ี  1 การศกึษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใน
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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ผู้ เช่ียวชาญ  อาจารย์ผู้ สอนพลศึกษาและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และความคิดเห็นของนักศึกษา
เก่ียวกบัความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารและผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับสภาพ  
ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการรายวิชา  
พลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  และจดัการสนทนากลุ่ม (focus  group)  อาจารย์ผู้สอนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลู โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ร่วมกับ
การสรุปอปุนยั  (Analytic  Induction)   

1.2 ข้อมลูเชิงปริมาณจากการส ารวจความต้องการจ าเป็น ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้สถิติพืน้ฐาน คา่เฉล่ีย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูสภาพ
ท่ีเป็นจริง และผลการวิเคราะห์สภาพท่ีควรจะเป็นในการศึกษาสภาพและปัญหา มาวิเคราะห์
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้วยวิธีการ  PNI Modified (Modified Priority 
Needs Index)  
 

2. วิเคราะห์ข้อมูลในระยะท่ี  2  การสร้าง พัฒนา ตรวจสอบ และยืนยันรูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ผู้วิจยัด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

2.1  ผู้ วิจยัศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร และน าข้อมูลท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ  การจดัสนทนากลุ่มอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง  และการสรุปจากแบบสอบถามตามความคิดเห็นของนกัศกึษา  เก่ียวกบัสภาพ  ปัญหา  
ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  หมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป  มาท าการสงัเคราะห์ข้อมูล  (Synthesis) เพ่ือร่างรูปแบบของการบริหารจดัการ
วิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

2.2 ผู้ วิจัยวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านความถูกต้อง และความเหมาะสมของ
รูปแบบ โดยใช้สถิตพืิน้ฐาน คา่มธัยฐาน (Md)  และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (IQR) ในการพิจารณา
ตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้ข้อความท่ีมีค่าคะแนน
มธัยฐานตัง้แต ่3.50 ขึน้ไปและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ไมเ่กิน 1.50  
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2.3 ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูของแบบประเมินคณุภาพรูปแบบ ด้านความเป็นประโยชน์ 
ด้านความเป็นไปได้ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง โดยโดยใช้สถิติ
พืน้ฐาน ค่าเฉล่ีย (M)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ในการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้ข้อความท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 มายืนยนัคณุภาพของรูปแบบการการบริหารจดัการวิชา 
พลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

สรุปผลการการวิจัย 
1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ

การบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  มีดงันี ้
1.1 ด้านหลกัสตูร   

จากการศึกษา พบว่า รายวิชาพลศึกษาเป็นวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบรูณ์ และจ าเป็นตอ่การพฒันานกัศกึษา สอดคล้องกบัพฒันาคณุภาพบณัฑิตทัง้ 5 ด้าน ท าให้
นกัศกึษาได้ออกก าลงักาย และผ่อนคลายจากการเรียน อีกทัง้ยงัส่งผลตอ่นกัศกึษาให้มีทกัษะใน
การออกก าลงักายอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ซึ่งรายวิชาพลศึกษาถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสุขภาพ ชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม บงัคบัให้นกัศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และรายวิชาพลศึกษามีจ านวน
หน่วยกิตน้อยเกินไป จึงควรก าหนดให้รายวิชาพลศึกษาเป็นวิชาบังคับ มีเนือ้หารายวิชาเป็น
ลกัษณะบรูณาการกบัศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกัน และปรับหน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต อีกทัง้ควรเปิดวิชา
กิจกรรมกีฬาหรือการออกก าลงักาย เป็นรายวิชาเลือกให้นกัศกึษาได้สามารถเลือกลงทะเบียนได้
ตามความสนใจ และควรก าหนดวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวัตถุประสงค์ของ
กลุ่มวิชา ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ และบริบทของมหาวิทยาลยั  และมีการพฒันาหลกัสตูรให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ ส่วนการศึกษาความต้องการจ าเป็นในนักศึกษา พบว่า ด้านหลักสูตร 
นกัศกึษามีความต้องการจ าเป็นอยูใ่นล าดบัท่ี 3 มีคา่ดชันีความต้องการจ าเป็นเทา่กบั 0.16 

1.2 ด้านโครงสร้างการบริหาร  
จากการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีมีบริหารงานหมวดวิชาศึกษา

ทัว่ไป โดยส านักงานพฒันาคณุภาพนกัศึกษา โดยแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทัว่ไป 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร  และแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทัว่ไปจากอาจารย์ผู้สอนในคณะต่าง ๆ ส่งผลให้มีนโยบาย และ
การประสานงานท่ีไม่ชดัเจน การบริหารขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงควรจดัตัง้ส านกังาน
วิชาศกึษาทัว่ไปเป็นหนว่ยงานท่ีก ากบั ดแูล ประสานงานเก่ียวกบัหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปโดยเฉพาะ 
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โดยไม่ต้องมีจ านวนบคุลากรมาก และควรแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไปจากระดบั
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปลงไปสู่ระดับกลุ่มวิชา และควรมีตัวแทนอาจารย์พลศึกษาอยู่ใน
คณะกรรมการชดุใดชดุหนึง่ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัวิชาศกึษาทัว่ไป 

1.3. ด้านบคุลากร 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบันมีอาจารย์พลศึกษา 5 คน รับผิดชอบรายวิชา 

พลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ซึ่งอาจารย์พลศึกษา สงักัดคณะศิลปศาสตร์ และไม่มีหลกัสูตร
รองรับ ส่งผลตอ่การบริหารรจดัการหลายด้าน คณะศิลปศาสตร์จึงควรก าหนดโครงสร้างท่ีชดัเจน 
หรือผลกัดนัให้เกิดการสร้างหลักสูตรพลศึกษาหรือหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้อง หรือย้ายสงักัดไปอยู่ใน
ศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกนั เพ่ือความเช่ียวชาญ และการพฒันาตนเองของอาจารย์พลศกึษา ควรมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี และขอบเขตภาระงานตามสภาพจริง มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์  
พลศึกษาท่ีโปร่งใส ยุติธรรม โดยคัดเลือกอาจารย์ท่ีมีความ รู้ความสามารถ และจบทางด้าน 
พลศกึษาโดยตรง มีการวางแผนอตัราก าลงัอาจารย์พลศกึษาทกุ 2 ปี และจดัท าแผนการสนบัสนนุ 
ส่งเสริมให้อาจารย์พลศึกษามีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ เช่น การเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพ การ
เขียนผลงานวิชาการ การขอต าแหน่งทางวิชาการ และการวิจัย เป็นต้น  ส่วนการศึกษาความ
ต้องการจ าเป็นในนกัศึกษา พบว่า ด้านบุคลากร นกัศกึษามีความต้องการจ าเป็นอยู่ในล าดบัท่ี 4  
มีคา่ดชันีความต้องการจ าเป็นเทา่กบั 0.12 

1.4 ด้านงบประมาณ 
จากการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลยัมีการจดัสรรเงินรายได้จากการลงทะเบียน

ของนักศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้กับคณะเจ้าของรายวิชา แบ่งเป็น หน่วยกิตบรรยาย 
หน่วยกิตละ 150 บาท และหน่วยกิตปฏิบตัิ หน่วยกิตละ 300 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จดัการภายในคณะ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้มหาวิทยาลยัควรค านวณ และปรับอตัราการ
จดัสรรงบประมาณไปยงัคณะ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม เพ่ือประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการของหน่วยงาน  คณะศิลปศาสตร์ ควรมีการก าหนดงบประมาณในการจดัโครงการ
หรือกิจกรรมในรายวิชาท่ีชดัเจน และจดัท าแผนงบประมาณในการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์กีฬาในการ
เรียนการสอนพลศึกษา มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานกีฬา ส านักพัฒนา
นกัศกึษา เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอน และการออกก าลงักายนอกเวลาเรียนของนกัศกึษา และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดอุปุกรณ์ ครุภณัฑ์ สถานท่ีในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา หรือการ
ออกก าลงักายนอกเวลาเรียน ควรก าหนดงบประมาณ และแผนงบประมาณในการจัดซือ้ ดูแล 
บ ารุงรักษา  วสัดอุปุกรณ์ ครุภณัฑ์ สถานท่ีร่วมกนั 
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1.5 ด้านการจดัการเรียนการสอน 
จากการศกึษา พบวา่ ส านกังานพฒันาคณุภาพการศกึษา มีการก าหนดชว่งเวลา

ในการสอนในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป แตไ่มมี่การก าหนดจ านวนผู้ เรียน และกลุม่การเรียน ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ท าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาพลศึกษาไม่สมดุลย์กัน ดงันัน้ส านักงาน
พฒันาคณุภาพการศึกษาควรมีการจดัท าแผนการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาทุกหลกัสูตรใน
มหาวิทยาลยั เพ่ือก าหนดรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา จ านวนนกัศึกษา และจ านวนกลุ่มการเรียน 
และรายวิชาพลศึกษามีทัง้หมด 15 วิชา แต่มีรหัสวิชาเพียงรายวิชาเดียว มีจ านวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนนับพันคน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียน การจัดสอบ เช่น นักศึกษา
ลงทะเบียนผิด เข้าห้องเรียน / ห้องสอบผิด / หรือรายช่ือตกหลน่ และการท่ีรายวิชาพลศกึษามีรหสั
วิชาเดียวท่ีถือเป็นการปิดกัน้นกัศึกษาท่ีมีความสนใจท่ีจะลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาพลศึกษา
อ่ืน เน่ืองจากไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรหัสวิชาเดิมซ า้ได้  ดังนัน้จึงควรแยกรหัสของรายวิชา 
พลศกึษา โดยจ าแนกตามกิจกรรมกีฬาหรือการออกก าลงักาย ทัง้นีร้ายวิชาพลศกึษาควรมีจดัการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นให้เด็กท ากิจกรรม  และปรับวิธีการสอนเน้นให้
นกัศกึษามีเจตคติท่ีดีตอ่การออกก าลงักาย และออกก าลงักายได้อย่างถกูต้องปลอดภยั และควร
ปรับตารางสอนวิชาพลศึกษาเป็นช่วงเช้า หรือช่วงเย็น ส่วนการศึกษาความต้องการจ าเป็นใน
นกัศึกษา พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความต้องการจ าเป็นอยู่ในล าดบัท่ี 2  
มีคา่ดชันีความต้องการจ าเป็นเทา่กบั 0.24 

1.6 ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
จากการศึกษา พบว่า สถานท่ีในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และการออก

ก าลงักายนอกเวลาเรียน หลายแห่งเกิดการช ารุดเสียหาย ขาดการบ ารุงรักษา วสัดอุปุกรณ์ และ
ครุภัณฑ์กีฬาหลายรายการไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้งาน อีกทัง้ไม่มีจุดบริการน า้ด่ืมให้นักศึกษา 
ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้ามามีบทบาทในการสนบัสนุนการการเรียนการสอนพลศึกษา 
หรือควรจดัตัง้ส านกังานกีฬา ท่ีสามารถบริหารจดัการเก่ียวกบัสถานท่ี ครุภณัฑ์  และวสัด ุอปุกรณ์
การกีฬา ท่ีใช้ส าหรับการเรียนการสอน และให้บริการนอกเวลาเรียน ส่วนการใช้สถานท่ีควรให้
ความส าคญักับการเรียนการสอน กิจกรรมของมหาวิทยาลยัหรือนกัศกึษา และการหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส ารวจ และจัดซือ้ ดูแล บ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์กีฬา และสถานท่ีในการเรียนการสอน และการออกก าลงักายนอกเวลาเรียนให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ อีกทัง้ควรติดตัง้จุดบริการน า้ด่ืมบริเวณสนามกีฬาต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  
และการบริการนักศึกษานอกเวลาเรียน ส่วนการศึกษาความต้องการจ าเป็นในนกัศึกษา พบว่า 
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ด้านสถานท่ี และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  นักศึกษามีความต้องการจ าเป็นอยู่ในล าดับแรก  
มีคา่ดชันีความต้องการจ าเป็นเทา่กบั 0.28 

1.7 ด้านการประเมินผล 
จากการศกึษา พบว่า คณะศิลปศาสตร์มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินอาจารย์

พลศกึษาไมเ่หมาะสม ซึง่ส่งผลตอ่การประเมินภาระงานขัน้ต ่า และการตอ่สญัญาจ้างของอาจารย์
พลศึกษา  ดงันัน้คณะศิลปศาสตร์ควรมีการปรับเกณฑ์การประเมินของอาจารย์พลศึกษาตาม
สภาพจริง มีความชดัเจน เพ่ือลดชอ่งว่างของผลสมัฤทธ์ิจากผลการประเมิน การประเมินการเรียน
การสอนของนกัศึกษามีการประเมินผ่านระบบ REG ตามกระบวนการของมหาวิทยาลยั ปัญหาท่ี
พบคือรายวิชาพลศกึษามีเพียงรหสัเดียว ท าให้การประเมินผลออกมาในภาพรวมในรายวิชาเดียว 
จงึไมส่ามารถจ าแนกผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของแตล่ะรายวิชา และกลุ่มวิชาได้ ดงันัน้จึง
ควรมีการแยกรหสัรายวิชา หรือจดัท าระบบการประเมินให้สอดคล้องกับสภาพจริง ให้สะท้อนถึง
การจัดการเรียนการสอนจริง และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ควรด าเนินการตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย ส่วนการศึกษาความต้องการจ าเป็นในนักศึกษา พบว่า ด้านสถานท่ี และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษามีความต้องการจ าเป็นอยู่ในล าดับท่ี 5 มีค่าดัชนีความต้องการ
จ าเป็นเทา่กบั 0.10 

 

2. ผลการสร้าง พัฒนา ตรวจสอบ และยืนยันคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการวิชา 
พลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ดงันี ้

2.1 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) และวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานีแบง่ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ คือ 
1) ด้านโครงสร้างการบริหาร 2) ด้านหลกัสตูร 3) ด้านอาจารย์ผู้สอน 4) ด้านงบประมาณ  และ 5) 
ด้านสถานท่ี และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 

2. ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ 
คือ 1) การวางแผน  2) การด าเนินการ 3) การตรวจสอบ และ 4) การปรับปรุงแก้ไข 

3. ด้านผลผลิต (Output) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ คือ 1) 
ด้านคณุภาพผู้ เรียน  และ 2) ด้านประสิทธิภาพการบริหาร 
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2.2 ผลการตรวจสอบค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญต่อรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี  ทกุองค์ประกอบ พบว่า กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกบัรูปแบบและมีความคดิเห็นด้าน
ความถกูต้องอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Md = 4.74 , IQR = 0.46) และด้านความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ (Md = 4.68 , IQR = 0.29) ซึง่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุข้อ 

2.3 ผลการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามความคิดเห็นของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง พบว่า 
คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยรวมด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก  (M = 4.48, 
S=0.32)  ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (M = 4.21, S=0.36) และด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมอยูใ่นระดบัมาก (M = 4.30, S=0.39) ซึง่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุข้อ 

อภปิรายผล 
รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัย

อบุลราชธานีท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ ผู้ เช่ียวชาญให้การยอมรับว่ามีความถกูต้อง ความเหมาะสม และผู้
มีสว่นเก่ียวข้องให้การยอมรับวา่มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และด้านความรับผิดชอบตอ่
สงัคม จากการวิจยัครัง้นี ้พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีควรมีการจดัตัง้ส านกังานวิชาศึกษา
ทัว่ไป เป็นหน่วยงานสายสนบัสนุน  ภายใต้ส านกังานอธิการบดี  ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหาร
ทัว่ไป ก ากับ  ดูแล  และรับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปโดยเฉพาะ ประสานงานด้านหลกัสูตร
และการสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงงานแผนและประกันคุณภาพ ภายใต้การ
ก ากับดแูลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านหวัหน้าส านกังานวิชาศึกษาทัว่ไป ตามโครงสร้าง
บริหาร และกระบวนการบริหารการศกึษาสอดคล้องกบั ไพฑรูย์ สินลารัตน์ (2549) ท่ีกล่าวว่าการ
จดัการศึกษาส าหรับสถาบนัการศึกษาทุกแห่งจ าเป็นต้องมีการบริหารหลกัสูตรเพ่ือให้หลกัสูตรมี
การใช้  มีการปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความชดัเจน  ทนัสมยั  มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ เรียน  

การบริหารงาน มีการบริหารโดยแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา ทัง้ 6 กลุ่มวิชา 
เพ่ือดูแลวิชาศึกษาทั่วไปโดยตรง ส่งผลให้การจดัการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปมีลกัษณะผสมผสาน
แนวคิดของหลายคน และเม่ือประกอบกบัการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไป ซึ่ง
โดยทัว่ไปจะมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน และมีกรรมการอีกจ านวนหนึ่งท าหน้าท่ีดแูล 
และควบคมุการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยันัน้ พบว่าคณะกรรมการมีอ านาจ



  273 

หน้าท่ีในการก าหนดแนวทาง  เป้าหมาย  และการด าเนินการในเชิงนโยบาย  รวมทัง้ตดัสินใจเชิง
ปฏิบตัิ เช่น  การคดัเลือกวิชา  การตดัสินด าเนินงาน  และคดัเลือกผู้สอนด้วยแต่ตวับุคคลและ
อปุกรณ์การเงิน ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบการบริหารจดัการการศกึษาทัว่ไปจดัการของคณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (2556) ซึ่งเน้นการจัดการเก่ียวกับการศึกษา
ทัว่ไปวา่จะต้องมาจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ระดบัสงูจนถึงระดบัลา่ง และระดบัลา่งสูร่ะดบัสงู  สิ่งเหลา่นี ้
จะชว่ยส่งเสริมสนบัสนนุให้การจดัการนีเ้ป็นนโยบายของสถาบนัได้ส าเร็จ และการมีคณะกรรมการ 
หรือหน่วยงาน/ ศนูย์การจดัการศกึษาทัว่ไป ท่ีดแูลรับผิดชอบการพฒันาคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของบณัฑิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของการศึกษาทัว่ไป ทัง้ทางด้านการปรับปรุง 
พัฒนา การสอนให้ทันสมัย และการจัดการเพ่ือควบคุมคุณภาพของการศึกษาทั่วไปนัน้ จะ
ก่อให้เกิดการวางแผน การประชุมจัดเตรียมงาน จดัหาบุคลากร ประเมินรายงานผล จดัหาวสัดุ
อุปกรณ์และงบประมาณท่ีเป็นรูปธรรม  สอดคล้องกับการท่ีผู้ วิจัยน าทฤษฎีการบริหาร 
POSDCoRB ของกูลิค และ เออร์วิกค์ (จินตนา พรสมัฤทธ์ิโชค, 2555) มาปรับใช้ในกระบวนการ
บริหารจัดการทัง้ 7 ประการ คือ 1) Planning: การวางแผน 2) Organizing:  การจัดองค์กร 3) 
Directing: การอ านวยการ และ 4) Coordinating: การประสานงาน 5) Reporting: การรายงาน 
โดยใน 5 ส่วนแรกนีผู้้ วิจยัได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือบริหารงานใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  มีบทบาท และหน้าท่ี ก าหนดวตัถปุระสงค์ และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 
ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ก าหนดแผนการปฏิบตัิงานในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป พิจารณารายวิชา 
และกลุ่มวิชาในหมวดศกึษาทัว่ไป  พฒันา ปรับปรุงหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  การทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  และคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา เพ่ือบริหารงานใน
กลุ่มวิชา 6 กลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร โดยมีบทบาท และหน้าท่ีเฉพาะ คือ ก าหนดกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้  ในกลุ่มวิชาชีวิตและสขุภาพการเปิด – ปิด  และก าหนดรายวิชาในกลุ่มวิชา
ชีวิตและสุขภาพจดัอาจารย์ผู้สอน  จ านวนกลุ่มการเรียน  และจ านวนนกัศึกษาในกลุ่มวิชาชีวิต
และสุขภาพ พิจารณารายละเอียดวิชา ในส่วนท่ี 2 คือ 6) Staffing : การจัดบุคลากรปฏิบตัิงาน 
พบว่า การท่ีก าหนดขอบเขต ภาระงานอาจารย์พลศกึษา ทัง้การสอน  และภาระงานอ่ืน ๆ อย่าง
เหมาะสม ร่วมถึงการสรรหา และบริหารอตัราก าลงั คดัเลือกอาจารย์พลศึกษา และการประเมิน
อาจารย์พลศกึษา ตามขอบเขตภาระงาน และสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง และมีการพฒันา  
ส่งเสริมอาจารย์พลศึกษาให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  เหมาะสม  มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
รวมถึงการศกึษาตอ่ และการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการนัน้ จะเน้นสง่เสริมให้การบริหารจดัการรูปแบบ
เป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ และเม่ือประกอบกับ 7)Budgeting: การงบประมาณ โดยได้มีการจดัสรร
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คา่ธรรมเนียมการศึกษา จากการลงทะเบียนของนกัศึกษาคิดเป็นหน่วยกิตบรรยาย  หน่วยกิตละ 
150 บาท และหน่วยกิตปฏิบตักิาร  หนว่ยกิตละ 300 บาท สง่ผลให้ส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไปมีเงิน
รายได้จากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสามารถจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการส านักงานตามระเบียบของทาง
มหาวิทยาลยัได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในประเด็นดงักล่าวนีต้้องมีการจดัท างบประมาณรายจ่ายซึ่ง
ประกอบด้วยคา่ตอบแทนการสอนเกินภาระงานของอาจารย์พลศึกษา และคา่ตอบแทนบุคลากร
ของกิจกรรมหรือโครงการในรายวิชาพลศึกษา ค่าใช้สอยเป็นค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือพัฒนา
ตนเองของอาจารย์พลศกึษา มีหน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายในการซ่อมแซมสถานท่ีใน
การเรียนการสอนวิชาพลศกึษา  และการออกก าลงักายนอกเวลาเรียน ดแูล บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
กีฬา และสถานท่ีในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และการออกก าลังกายนอกเวลาเรียนอย่าง
ชดัเจน ตลอดจนมีการก าหนดคา่วสัด ุ คา่ครุภณัฑ์  จดัซือ้วสัดกีุฬา และวสัดสุ านกังานในการเรียน
การสอนพลศกึษาท่ีเหมาะสม สิ่งเหลา่นีส้ง่ผลให้เกิดความราบร่ืนของการบริหารจดัการ 

จากการนีรู้ปแบบท่ีพัฒนาขึน้ได้ด าเนินการตาม วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 
(Deming, 1986) เช่น ด้านหลกัสตูรท่ี 1) Plan กระบวนการวางแผน ซึ่งมีการก าหนดวตัถปุระสงค์
ของหลักสูตรมีการด าเนินงานตามกลุ่มโครงสร้างของคณะกรรมการในระดบัต่างๆ โดยมีคณะ
กรรมการบริหารวิชาศึกษาทัว่ไป ท าหน้าท่ีวางแผนการจดัประชุม  เพ่ือก าหนดวตัถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยั ภายใต้ปรัชญา และวตัถปุระสงค์ของวิชาศกึษาทัว่ไปตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ทุก 4 ปี ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร และมี
คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพวางแผนจัดประชุมเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ของ
กลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลยั ทุก 4 ปี ก่อนการปรับปรุงหลกัสูตรเช่นเดียวกัน และท้ายท่ีสุดมีกลุ่มวิชาพลศึกษา
คณะศลิปศาสตร์ ท าหน้าท่ีวางแผนการจดัประชมุ  เพ่ือก าหนดวตัถปุระสงค์ ของรายวิชาพลศกึษา 
ภายใต้วัตถุประสงค์กลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี ทุก 4 ปี ก่อนการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดรับกบัโครงสร้างท่ีมีการลดหลัน่กันลงมา
ตามล าดบั 2) Do ในส่วนนีค้ณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทัว่ไป คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา
ชีวิตและสุขภาพ และกลุ่มวิชาพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการจัดประชุมก าหนด
วตัถุประสงค์ ของรายวิชาพลศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวตัถุประสงค์ของรายวิชา  
พลศึกษา 3) Check ก าหนดให้คณะกรรมบริหารวิชาการศึกษาทัว่ไป คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
วิชาชีวิตและสุขภาพ และกลุ่มวิชาพลศกึษา คณะศิลปศาสตร์ มีการจดัประชมุตามแผนท่ีก าหนด 
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และมีการตรวจสอบความสอดคล้องของวตัถปุระสงค์ของรายวิชาพลศกึษา กับวตัถุประสงค์ของ
กลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุก 4 ปี 4) Act .กระบวนการในขัน้ตอนนี ้
คณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทัว่ไป คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ และกลุ่ม
วิชาพลศกึษา คณะศลิปศาสตร์ พิจารณาทบทวนเนือ้หาวตัถปุระสงค์ของรายวิชาพลศกึษา มาเป็น
แนวทาง ปรับปรุง แก้ไขวัตถุประสงค์ของรายวิชาพลศึกษาให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทุก  
4  ปี โดยรูปแบบท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ได้น าทฤษฎีระบบ System Theory (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ , 
2542) ประกอบด้วย1) ปัจจยัน าเข้า (Input) 2)กระบวนการ (Process) 3)ผลงาน (Output) มาใช้
เป็นกรอบด าเนินงานตา่ง  ๆ ตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ โดยเน้นให้เกิดความสอดคล้องต้องกนั การ
จดัท าแผนงาน รูปแบบการด าเนินงาน งบประมาณ  ทีมงาน พนัธมิตร ฯลฯ ภายในกรอบเวลาท่ี
ก าหนด ซึง่สามารถอภิปรายแจกแจงตามกรอบของทฤษฎีระบบได้ดงันี ้

1. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดยรวมมีคณุภาพด้านความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได้ และความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากโครงสร้างการบริหารมีจัดตัง้
ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน  อยู่ภายใต้ส านักงานอธิการบดี มีการ
จดัตัง้คณะกรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไป  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารหลกัสตูรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป จดัตัง้คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา เพ่ือบริหารงานในกลุ่มวิชา โดยแบ่งเป็น 6 
กลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร และมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพท่ีชดัเจน 
ส่งผลให้เกิดการด าเนินงานในการบริหารปัจจยัน าเข้าเป็นไปได้โดยสะดวก และเป็นระบบมากขึน้  
สอดคล้องกบังานวิจยัของสนุิสา อ่อนตา และ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสขุ (2558) ท่ีพบว่าการ
บริหารจดัการส านกัวิชาศกึษาทัว่ไปมหาวิทยาลยัขอนแก่นในทศวรรษหน้าควรมีการจดัโครงสร้าง 
องค์การแบบยืดหยุ่น การบริหารงานแบบแนวราบเพ่ือกระจายอ านาจ มีการก าหนดข้อก าหนดการ
จ้าง (TOR) ท่ีชดัเจน มีการวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือพฒันาบคุลากรของหนว่ยงาน  

ในสว่นของปัจจยัน าเข้าของหลกัสตูรนัน้ ได้ก าหนดให้มีโครงสร้างหลกัสตูรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไปแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 1) กลุ่มวิชาภาษา  2) กลุ่มวิชา
ชีวิตและสุขภาพ 3)กลุ่มวิชาสังคม พลเมือง และกระบวนการยุติธรรม 3 หน่วยกิต 4) กลุ่มวิชา
สนุทรียภาพ ดนตรี ศิลปะ และวฒันธรรม  5)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรมและการ
จดัการ และ 6) กลุ่มวิชาเลือกศกึษาทัว่ไป ซึ่งสอดคล้องกบั สมิทธิรักษ์ จนัทรักษ์ (2560) ท่ีพฒันา
รูปแบบการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา แห่งชาติของ
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป วิทยาลยัดสุิตธานี กรุงเทพมหานคร พบว่า การด าเนินการจดัการเรียนการ
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สอนในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปต้องด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย สว่นการด าเนินงานเปิดรายวิชา
ศกึษาทัว่ไปเพ่ือรองรับก็แล้วแต่ปรัชญา ภารกิจ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ของแตล่ะสถาบนั โดย
ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาหรือภาควิชาต่าง ๆ เช่น กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สงัคมศาสตร์ (บางสถาบนัรวมเป็นกลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (บางสถาบันรวมเป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์) กลุ่มวิชาพลานามัย/พลศึกษา และพบว่าในส่วนนีรู้ปแบบการบริหารจัดการวิชา 
พลศกึษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีเป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
(2558) ได้ก าหนดวา่โครงสร้างหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปสถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัวิชาศกึษา
ทัว่ไปในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบรูณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนือ้หาวิชาท่ี
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และ
สอดคล้องปิยนุช ขุนสวัสดิ์, นพพร สุวรรณโชติ, และ ปรเมท เหมรชตนนท์ (2557)  ท่ีได้ศึกษา
รูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอนวิชา SRE-100 กีฬา นนัทนาการและการออกก าลงักายเพ่ือ
สุขภาวะ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า วิชา SRE -100 กีฬา 
นันทนาการ และการออกก าลังกายเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับในทุกหลักสูตรของระดับ
ปริญญาตรี  

อนึ่งการดูแลรักษาอุปกรณ์การกีฬานัน้ มีการก าหนดให้งานกีฬา ส านักพัฒนา
นกัศกึษามีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั การขอใช้สถานท่ี การควบคมุดแูลสถานท่ี ประเมินผลการใช้
สถานท่ี และประสานงานกับส านกังานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อมในการบ ารุงรักษา และ
ซ่อมแซมสถานท่ี โดยมีส านกังานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการ
บ ารุงรักษา ซอ่มแซมสถานท่ีในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา และการออกก าลงักายนอกเวลาให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และได้ออกก าลังกายอย่างเต็มท่ี สอดคล้องกับวาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ 
(2539) ท่ีกล่าวไว้ว่า ในการเรียนการสอนหรือการใช้หลักสูตรพลศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
จดุมุง่หมายจ าเป็นต้องอาศยัปัจจยัท่ีส าคญั คือ วสัด ุอปุกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เน่ืองจากการเรียนการสอนเป็นลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการปฏิบตัิประกอบกบัการใช้วสัด ุอปุกรณ์ 
สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก แตกต่างจากวิชาอ่ืน ครูผู้ สอนจึงควรส ารวจปัจจัยและ
สภาพการณ์ต่างๆ ในสถานศึกษา ให้มีความทนัสมยัและเพียงพอกบัผู้ เรียน เพ่ือให้การเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรมากท่ีสุด สอดคล้องกับสมิทธิรักษ์  
จันทรักษ์ (2560) ท่ีพบว่าปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ บรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้
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ส่งผลตอ่การจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไปให้ส าเร็จ และสอดคล้องกบัซุก และคณะ (Suk-
Hyang Lee, 2008) พบว่า การส่งเสริมสนบัสนนุในเร่ืองของสถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก
นัน้เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงหลักสูตร  สอดคล้องกับมลฑา เมือง
ทรัพย์ (2559) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่ามีห้องเรียนท่ีเหมาะสมกับรายวิชา และมีส่ือการสอน ท่ี
เหมาะสมและทนัสมยั ตามท่ีมหาวิทยาลยักรุงเทพได้ก าหนดให้เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั คือ 
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีสร้างสรรค์ ดงันัน้การจดัสภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนการสอน 
ทัง้อาคารเรียน ห้องเรียน ส่ือการสอน ล้วนก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทัง้สิน้สอดคล้องกบัลินดา 
เกณฑ์มา และคนอ่ืน ๆ (2558) ท่ีศึกษาสภาพและความต้องการในการจดัการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา พบว่า ห้องเรียนควรมีอุปกรณ์การสอนหรือส่ือการสอนท่ีใช้งานได้ง่าย สะดวก 
และสอดคล้องกับกฤษฎา กุณฑล (2556) ท่ีศึกษาการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ี
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา พบว่า ทรัพยากรการเรียนรู้มีความส าคญัต่อ
ผู้ เรียนในการช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับ
ผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจตรงกนัและเกิดประสบการณ์ร่วมกนัในวิชาท่ีเรียน ช่วยให้ผู้ เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้  รวมทัง้ช่วยสร้างเสริมลักษณะท่ีดีในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ นอกจากนัน้แล้วยงัเป็นประโยชน์กับผู้สอนในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
นา่สนใจยิ่งขึน้ ช่วยแบง่เบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรียมเนือ้หาเพราะสามารถให้ผู้ เรียนเรียน
จากแหลง่ทรัพยากรท่ีเตรียมไว้ได้เอง  

2. ด้านกระบวนการ (Process) พบวา่ รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยรวมด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ 
และความรับผิดชอบต่อสงัคมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกับ ศิริกญัญา แก่นทอง (2561)  ท่ีวิจยั
เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ ร่วมกันส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ และได้ศกึษาผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือการอยู่
ร่วมกันท่ีพัฒนาขึน้ พบว่า คุณภาพของรูปแบบด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และความถกูต้องครอบคลมุภาพรวมแตล่ะองค์ประกอบ อยูใ่นระดบัมาก เพราะรูปแบบ
ท่ีก าหนดไว้มีการวางแผนการประชุมก าหนดบทบาทหน้าท่ี และขอบเขต  ภาระงานของอาจารย์
พลศึกษาท่ีชัดเจน ตลอดจนมีการน าผลการตรวจสอบ ภาระงานของอาจารย์พลศึกษามาเป็น
แนวทางในการก าหนดขอบเขตภาระงาน วางแนวทางการพฒันาอาจารย์พลศกึษา สอดคล้องกับ 
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สนุิสา อ่อนตา และ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสขุ (2558) ท่ีระบวุ่าการพฒันารูปแบบการสอนให้
มีความหลากหลายเหมาะสม มีการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ืองด้านการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการมีระบบการคัดสรรอาจารย์ผู้ สอนท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพเป็น
ปัจจยัส าคญัของการเกิดรูปแบบการบริหารจดัการท่ีดี ส่วนการวางแผนด้านหลกัสตูร ซึ่งวางแผน
การจดัประชุม  เพ่ือก าหนดวตัถุประสงค์ของกลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพก าหนดรายวิชาท่ีต้องเปิด
สอน จ านวนกลุ่มการเรียน จ านวนผู้ เรียน ช่วงเวลาท่ีเปิดสอน และพิจารณาผู้ สอน ติดตาม 
ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยการบนัทึก มคอ.3 ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา ตรวจสอบ
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนการส่งเกรดของอาจารย์ผู้ สอนพลศึกษา และ ติดตาม ตรวจสอบ
ความถกูต้องการบนัทึก มคอ.5 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขวตัถปุระสงค์ของกลุ่มวิชาชีวิตและสขุภาพ 
ประชุมเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงรายวิชาพลศึกษา ในกลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ และกลุ่มวิชาเลือก
ศกึษาทัว่ไปน่ีนจะเป็นการช่วยย า้ทวน หรือตรวจสอบระบบการบริหารจดัการให้มีการด าเนินการ
ตามกรอบท่ีวางไว้อยา่งชดัเจน และเป็นรูปธรรมสอดคล้องกบักนัต์ฤทยั คลงัพหล, ศศธิร จนัทมฤก, 
และ วัสส์พร จิโรจพันธุ์ (2561) ท่ีพบว่าในรายวิชาศึกษาทั่วไปต้องมีการปรับปรุงหลกัสูตร โดย
จัดตัง้คณะกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการชุดดงักล่าว ควรมีหน้าท่ีนิเทศ
ตดิตาม อีกทัง้ควรแยกเป็นเนือ้หาแตล่ะวิชาให้ชดัเจน และไมค่วรมีความทบัซ้อนซึง่กนัและกนั 

3. ด้านผลผลิต (Output) พบว่า รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดยรวมด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยูใ่นระดบัมาก เพราะผลสมัฤทธ์ิของการศกึษาวิชาศกึษาทัว่ไปนัน้มุง่วดั
ถึงการท่ีนกัศกึษาจะต้องมีจิตอาสา เสียสละ เป็นพลเมืองท่ีมีคณุคา่ของสงัคมและเข้าใจสงัคมพหุ
วัฒนธรรม มีความเป็นผู้ น า ผู้ ตามท่ีดี สามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม  มีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดี รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สอดคล้องกบัมลฑา เมือง
ทรัพย์ (2559) ท่ีพบว่า ด้านผลผลิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเน้นการพัฒนาคนให้เป็นบณัฑิต 
เป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีชีวิตท่ีดีงาม ประณีต ประเสริฐ สมกับความเป็นมนุษย์ และสอดคล้องกับ
ผลสรุปท่ีได้จากการส ารวจความต้องการจ าเป็นท่ีนกัศกึษาท่ีมีความคิดเห็นว่าสิ่งท่ีต้องการได้จาก
การศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป คือ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิด
ความคดิสร้างสรรค์ สามารถส่ือสารและท างาน ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ สอดคล้องกบั (Robert .S.L, 2016) 
ท่ีได้ศกึษาปัญหาและการประเมินผลการการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมกับการศึกษาทัว่ไป พบว่า 
นกัศึกษาจ านวน 382 คนท่ีเข้าร่วมในหลักสูตรการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมท่ีตอบสนองความ
ต้องการด้านการศกึษาทัว่ไป มีความรู้ความเข้าใจ มีพฤตกิรรมท่ีดี จากการบรูณาการกิจกรรมการ



  279 

เรียนรู้ นอกจากนีย้งัมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลและสงัคมในการให้ผลสะท้อนกลับจากผู้สอน 
และสอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2549) ท่ีระบุว่าจุดเน้นในจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิชา
ศึกษาทั่วไป คือ ท าให้มีความรู้ท่ีกว้างขึน้ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสังคมโลก/นานาชาติ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั มีความรู้และตระหนกัในคณุคา่ของศิลปวฒันธรรม มี
คณุธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม มี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์  มีความสามารถในการปรับตัวและการตัดสินใจ
แก้ปัญหา มีความใฝ่รู้และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ และมีทกัษะและความสามารถในการส่ือสาร 
สอดคล้องกับซูซานน่า Susanna Wai Ching Lai-Yeung (2016) ท่ีระบุว่ารายวิชาศึกษาทั่วไปท่ี
ออกแบบมาแบบเจาะจงตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้นัน้ จะเป็นหนทางท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งในการ
แก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของนกัศกึษา โดยผลสมัฤทธ์ิของวิชาศกึษาทัว่ไปนัน้นกัศกึษา
ยงัต้องมีความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายหรือเลน่กีฬา และการดแูลสขุภาพเบือ้งต้น มีบคุลิกภาพ
และสมรรถภาพทางกายท่ีดี เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม มีทักษะพืน้ฐานของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา มีทักษะการคิด มีความคิด
สร้างสรรค์และเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาได้อย่าง
ถกูต้องปลอดภยั และด าเนินชีวิตได้เป็นอยา่งดี สอดคล้องกบัวรศกัดิ์ เพียรชอบ (2548) ท่ีกล่าวถึง
ผลของการเรียนพลศึกษาว่า การพลศึกษานัน้มีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เพราะ 
พลศึกษามีความส าคญัมากในการปลูกฝังให้คนในชาติสนใจและใส่ใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง เพ่ือการด ารงการสร้างและการพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุคลและครอบครัว และชมุชนให้
ยัง่ยืน สง่เสริมพฒันาเดก็และเยาวชนของชาต ิให้มีร่างกายแข็งแรง มีสขุภาพอนามยัท่ีสมบรูณ์  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีท่ีพฒันาขึน้นัน้ท่ีคณุภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ จึงควร
น ารูปแบบท่ีสร้างขึน้ไปน าเสนอตอ่ผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี เพ่ือพิจารณาน ารูปแบบการ
บริหารจดัการวิชาพลศึกษาไปทดลองใช้เพ่ือเป็นต้นแบบในการบริหารจดัการรายวิชา  กลุ่มวิชา  
ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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2.จากผลการศกึษาท่ีพบวา่ การบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา ให้เกิดสมัฤทธ์ิผลนัน้ 
จะต้องมีโครงสร้างองค์กรรับผิดชอบท่ีชดัเจน ดงันัน้จึงควรพัฒนาโครงการจัดตัง้ส านกังานวิชา
ศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีตามรูปแบบท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน

มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน เพ่ือหาแนวทางมาปรับใช้กบัหลกัสตูรในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใน
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

2. ควรมีการวิจัยในเชิงประเมินคุณภาพบัณฑิต แล้วน ามาวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนของรูปแบบหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาให้
หลกัสูตรในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้การบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการรายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

การวิจยัการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ผู้วิจยัก าหนดผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้

1. ผู้ เช่ียวชาญให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารจดัการ
รายวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยในขัน้ตอนท่ี  1  ประกอบด้วย  ผู้ เช่ียวชาญด้าน
โครงสร้างและการบริหารงานวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา  จ านวน  1  คน  ผู้ เช่ียวชาญด้าน
หลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไป  จ านวน  2  คน  และผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนพลศกึษา  จ านวน  2  คน
รวมจ านวนทัง้สิน้  5  คน  รายช่ือดงันี ้   

 

    ล าดบั            ช่ือ – นามสกลุ         ต าแหนง่ 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์ สินลารัตน์  อดีตปรึกษารัฐมนตรีชว่ยวา่การ 
กระทรวงศกึษาธิการ ด้านนโยบายการศกึษา 
บริหารงานบคุคล ข้าราชการ ครูการศาสนา
และการศกึษาเอกชน 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ภิรมย์ค า อดีตคณบดี คณะศกึษาศาสตร์และ  
พฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

3. รองศาสตราจารย์สมใจ  ศริิโภค ผู้อ านวยการส านกันวตักรรมการเรียนรู้  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วชัรินทร์ ข่ีทอง   รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร  
สถาบนัการพลศกึษา 

5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พบลาภ  คณบดีคณะศลิปศาสตร์  สถาบนัการพลศกึษา 
 

2. ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้อง และความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการ
รายวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  โดยในขัน้ตอนท่ี  5  ประกอบด้วย  ผู้ เช่ียวชาญด้าน
โครงสร้างและการบริหารงานวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา  จ านวน  1  คน  ผู้ เช่ียวชาญด้าน
หลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไป  จ านวน  2  คน  และผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนพลศกึษา  จ านวน  2  คน
รวมจ านวนทัง้สิน้  5  คน  รายช่ือดงันี ้   
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         ล าดบั            ช่ือ – นามสกลุ         ต าแหนง่ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ภิรมย์ค า อดีตคณบดี คณะศกึษาศาสตร์และ  
พฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

2. รองศาสตราจารย์สมใจ  ศริิโภค ผู้อ านวยการส านกันวตักรรมการเรียนรู้  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วชัรินทร์ ข่ีทอง   รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร  
สถาบนัการพลศกึษา 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พบลาภ  คณบดีคณะศลิปศาสตร์  สถาบนัการพลศกึษา 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สธุนะ ตงิศภทัิย์ ผู้ชว่ยคณบดีคณะครุศาสตร์  
       จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

3. ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ โดยพิจารณาดชันีความสอดคล้อง ( IOC 
: Index of item objective  congruence)  ดงันี ้

3.1 แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
ขัน้ตอนท่ี 3 การส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  5  คน  
รายช่ือผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้   

 

    ล าดบั            ช่ือ – นามสกลุ         ต าแหนง่ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบญุ ศลิป์รุ่งธรรม อาจารย์ประจ า คณะศกึษาศาสตร์และพฒัน
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. จิติมา วรรณศรี หวัหน้าภาควิชาบริหารและพฒันาการศึกษา  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สธุนะ ตงิศภทัิย์ ผู้ชว่ยคณบดีคณะครุศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม อาจารย์ประจ า คณะสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา พรหมเทพ อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์  
     มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
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3.2 แบบประเมินความถูกต้อง และความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ
รายวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในขัน้ตอนท่ี  5  การ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี  รายช่ือผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้   
    ล าดบั            ช่ือ – นามสกลุ         ต าแหนง่ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบญุ ศลิป์รุ่งธรรม อาจารย์ประจ า คณะศกึษาศาสตร์และพฒัน
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. จิติมา วรรณศรี หวัหน้าภาควิชาบริหารและพฒันาการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สธุนะ ตงิศภทัิย์ ผู้ชว่ยคณบดีคณะครุศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม อาจารย์ประจ า คณะสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา พรหมเทพ อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์  
     มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 

3.3 แบบประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ
รูปแบบการบริหารจดัการรายวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
ในขัน้ตอนท่ี  6 การยืนยนัคณุภาพในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   รายช่ือผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้
  
    ล าดบั            ช่ือ – นามสกลุ         ต าแหนง่ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบญุ ศลิป์รุ่งธรรม อาจารย์ประจ า คณะศกึษาศาสตร์และพฒัน
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. จิติมา วรรณศรี หวัหน้าภาควิชาบริหารและพฒันาการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สธุนะ ตงิศภทัิย์ ผู้ชว่ยคณบดีคณะครุศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=02&FacultyID=58
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=02&FacultyID=58
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=02&FacultyID=58
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=02&FacultyID=58
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=02&FacultyID=58
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=02&FacultyID=58
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4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม อาจารย์ประจ า คณะสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา พรหมเทพ อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์  
     มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
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ภาคผนวก ข 
 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
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เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะท่ี 1 
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แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
งานวิจัยเร่ือง   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*********************************************************************** 

การวิจยัเร่ือง  การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป  
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ครัง้นี ้เป็นการวิจยัและพฒันา  (research and development) โดย
ใช้วิธีการวิจยัแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research)  ซึ่งก าหนดกระบวนการวิจัย จ าแนก
เป็น 2 ระยะ ท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหมายเฉพาะของการวิจยั  โดยผู้ วิจัยก าหนดการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น  2  ระยะ  ดงันี ้

ระยะที่  1  การศกึษาสภาพ  ปัญหา ความต้องการจ าเป็น และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

ขัน้ตอนท่ี  1  สัมภาษณ์ผู้ บริหารและผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับการบริหารจัดการวิชา 
พลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   

ขัน้ตอนท่ี  2  จดัสนทนากลุม่อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง   
ขัน้ตอนท่ี  3  ส ารวจความต้องการจ าเป็นจากนกัศกึษา 

ระยะที่   2  การสร้าง  พฒันา  ตรวจสอบ และยืนยนัคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการ
วิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

ขัน้ตอนท่ี  4  สร้างรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

ขัน้ตอนท่ี  5  ตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านความถกูต้อง และความเหมาะสม 

ขัน้ตอนท่ี  6  ตรวจสอบยืนยันคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ 
และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ขัน้ตอนท่ี  7  ปรับปรุง  แก้ไขรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา 
ศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
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แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
งานวิจัยเร่ือง   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*********************************************************************** 

ผู้วิจัย  วา่ท่ีร้อยตรี เชาวนนัท์  ทะนอก             
สาขาวิชา    สขุศกึษาและพลศกึษา    แขนงวิชาการบริหารพลศกึษาและการกีฬา 
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

1. ศึกษาสภาพ  ปัญหา ความต้องการจ าเป็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริ
หารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

2. เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาสร้างรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   
 

1.  ด้านโครงสร้างการบริหาร (เล่าเร่ืองรูปแบบ ยกตวัอย่างเช่นส านกัวิชายกตวัอย่าง
มหาวิทยาลยั) 

1.1  ท่านคิดว่าโครงสร้างการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานีมีความเหมาะสมหรือไมอ่ยา่งไร  (ถ้าไมเ่หมาะสมทา่นคดิวา่ควรเป็นอยา่งไร)  

1.2  ท่านคิดว่าการจัดกลุ่มวิชาพลศึกษาภายใต้โครงสร้างการบริหารหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป มีความเหมาะสมหรือไม ่ อยา่งไร(ถ้าไมเ่หมาะสมทา่นคดิวา่ควรเป็นอยา่งไร) 

2.  ด้านหลักสูตร   
2.1  ทา่นคดิวา่วิชาพลศกึษาจ าเป็นตอ่การพฒันานกัศกึษาของท่านหรือไม ่  
2.2 ปัจจุบันวิชาพลศึกษาเป็นวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  ในกลุ่มสุขภาพ  ชีวิต  และ

สิ่งแวดล้อม ทา่นเห็นด้วยกบัโครงสร้างนีห้รือไม ่ อยา่งไร 
2.3  ปัจจุบันมีการวางแผนการลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศึกษาใน

อยา่งไร  
2.4  ในความคิดของท่านวิชาพลศึกษาเป็นวิชาท่ีสอดคล้องกับปรัชญาและ

จดุมุง่หมายของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์หรือไม ่ อยา่งไร  
2.5  ในความคิดของท่านวิชาพลศกึษาเป็นวิชาท่ีมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ครบทัง้  5  

ด้านหรือไม ่ อยา่งไร   
2.6  วิชาพลศกึษาควรเป็นสว่นหนึ่งในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปหรือไม่  (ถ้าจ าเป็น) ควร

มีโครงสร้างหลกัสตูรเป็นเชน่ไร (บงัคบั  บงัคบัเลือก เลือกเสรี  ก่ีหนว่ยกิต) 



  301 

3.  ด้านบุคลากร 
3.1  ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศกึษาเพียงพอตอ่ความต้องการ

ในการลงทะเบียนของนกัศกึษาหรือไมอ่ย่างไร. 
3.2 ทา่นคิดว่าเกณฑ์การประเมินการตอ่สญัญาของอาจารย์กลุม่วิชาพลศกึษา คณะ

ศลิปศาสตร์  ท่ีไมไ่ด้สงักดัหลกัสตูรมีความเหมาะสมหรือไมอ่ยา่งไร  
3.3  ท่านคิดว่าควรมีกลไกในการพัฒนาบุคลากร  และสร้างแรงจูงใจในการท างาน

ของบคุลากรของหนว่ยงานทา่นอยา่งไร 
4.  ด้านงบประมาณ 

4.1  ปัจจุบันท่านคิดว่าการจัดสรรงบประมาณหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความ
เหมาะสมหรือไมอ่ยา่งไร 

4.2  ท่านคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีนโนบายอย่างไรเก่ียวกับการจัดสรร  และ
บริหารงบประมาณงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาพลศกึษา     

5.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
5.1  ท่านคิดว่าปัจจบุนัการจดัการเรียนการสอนรายวิชาพลศกึษาซึ่งเป็นรหสัเดียวมี

ความเหมาะสมหรือไมอ่ยา่งไร  (แยกรหสั  บรูณาการ  ยกตวัอยา่งมหาวิทยาลยั) 
5.2  ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษามีความเหมาะสมหรือไม่

อยา่งไร 
6.  ด้านสถานท่ี  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  ทา่นคดิว่าอปุกรณ์  สถานท่ีในการจดัการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา  เหมาะสม  
เพียงพอหรือไม ่ ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเตมิอะไรหรือไม่ 

6.2  ท่านคิดว่าควรมีหน่วยงานใดท่ีสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา  
และควรมีหน้าท่ีอะไรบ้าง 

6.3  กระบวนการในการสนับสนนุการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไปท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร  

7.  ด้านการประเมินผล   
7.1  การประเมินผลวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีเหมาะสมควรมี

กระบวนการอยา่งไร  (ยกตวัอยา่ง  กระประเมิน REG การทวนสอบ ซึง่สุม่) 
7.2  ท่านคิดว่านกัศกึษาได้ความรู้จากการเรียนวิชาพลศกึษา  และสามารถน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวนัได้หรือไมอ่ยา่งไร 
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ปัญหา  แนวทางแก้ไข  และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ทา่นคิดการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปมีปัญหาหรือไม ่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีทา่นคดิว่าควร 
รีบด าเนินการ......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  .................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  303 

การวิจยัเร่ือง  การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป  
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ครัง้นี ้เป็นการวิจยัและพฒันา  (research and development) โดย
ใช้วิธีการวิจยัแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research)  ซึง่ก าหนดกระบวนการวิจยั จ าแนก
เป็น 2 ระยะ ท่ีสอดคล้องกบัความมุง่หมายเฉพาะของการวิจยั  โดยผู้วิจยัก าหนดการวิจยัแบง่
ออกเป็น  2  ระยะ  ดงันี ้

ระยะที่  1  การศกึษาสภาพ  ปัญหา ความต้องการจ าเป็น และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

ขัน้ตอนท่ี  1  สัมภาษณ์ผู้ บริหารและผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับการบริหารจัดการวิชา 
พลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   

ขัน้ตอนท่ี  2  จดัสนทนากลุม่อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง   
ขัน้ตอนท่ี  3  ส ารวจความต้องการจ าเป็นจากนกัศกึษา 

ระยะที่   2  การสร้าง  พฒันา  ตรวจสอบและยืนยนัคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการ
วิชาพลศกึษา  หมวดศกึษาวิชาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

ขัน้ตอนท่ี  4  สร้างรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

ขัน้ตอนท่ี  5  ตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ด้านความถกูต้อง และความเหมาะสม 

ขัน้ตอนท่ี  6  ตรวจสอบยืนยันคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ 
และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ขัน้ตอนท่ี  7  ปรับปรุง  แก้ไขรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชา 
ศกึษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
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แบบสนทนากลุ่ม 
งานวิจัยเร่ือง   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*********************************************************************** 

ผู้วิจัย  วา่ท่ีร้อยตรี เชาวนนัท์  ทะนอก             
สาขาวิชา    สขุศกึษาและพลศกึษา    แขนงวิชาการบริหารพลศกึษาและการกีฬา 
 

แนวประเดน็ในการสนทนากลุ่ม  
ประเดน็ในการศกึษาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการจ าเป็น  และแนวทางการแก้ไขปัญหา

ของการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
แงออกเป็น 7 ด้าน  คือ  

1. ด้านโครงสร้างการบริหาร   
1.1 การจดักลุ่มวิชาพลศึกษาภายใต้โครงสร้างการบริหารหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มี

ความเหมาะสมหรือไม ่ อยา่งไร (หากไมเ่หมาะสมทา่นคดิวา่ควรเป็นอยา่งไร) 
1.2 โครงสร้างการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ใน

ปัจจบุนัมีความเหมาะสมหรือไมอ่ยา่งไร (หากไมเ่หมาะสมท่านคดิวา่ควรเป็นอย่างไร) 
1.3 ท่านคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับโครงสร้างวิชาพลศึกษา อยู่ภายในสาขามนุษย์

ศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์  
2. ด้านหลักสูตร   

2.1 รายวิชาพลศึกษามีความสอดคล้องกับปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์หรือไม ่ อยา่งไร 

2.2 ทา่นมีความคดิเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัโครงสร้างหมวดวิชาเลือกศกึษาทัว่ไปท่ีจดัให้ 
รายวิชาพลศกึษาอยูใ่นกลุม่สขุภาพ  ชีวิต  และสิ่งแวดล้อม 

3.  ด้านบุคลากร 
3.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาเพียงพอต่อความต้องการในการ

ลงทะเบียนของนกัศกึษาหรือไมอ่ยา่งไร 
3.2 ท่านคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินการต่อสญัญาของอาจารย์กลุ่ม

วิชาพลศกึษา  คณะศลิปศาสตร์  ท่ีไมไ่ด้สงักดัหลกัสตูร 
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4.  ด้านงบประมาณ 
4.1 การจดัสรรงบประมาณของรายวิชาพลศกึษาในปัจจบุนัมความเหมาะสมหรือไม่ 

อยา่งไร 
4.2 ในความเห็นของท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัอบุลราชธานีควรมีนโนบายเก่ียวกบัการ

จดัสรร  และบริหารงบประมาณงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาพลศกึษาอยา่งไร 
5. ด้านการจัดการเรียนการสอน   

5.1 การจดัการเรียนการสอนรายวิชาพลศกึษามีความเหมาะสมหรือไมอ่ย่างไร 
6.  ด้านสถานท่ี  และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 อุปกรณ์  สถานท่ีในการจดัการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เพียงพอ เหมาะสม
หรือไม ่และควรมีการปรับปรุงเพิ่มเตมิในสว่นใดหรือไม่ 

6.2 ในความคิดเห็นของท่าน กาจดัด้านสถานท่ี  และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้เอือ้ต่อ
การจดัการเรียการสอนหรือไม ่อยา่งไร และควรมีแนวทางในการจดัการอยา่งไร  

7.  ด้านการประเมินผล   
7.1  การประเมินผลวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีเหมาะสมควรมี 
กระบวนการอยา่งไร  
7.2  ทา่นคิดวา่นกัศกึษาได้ความรู้จากการเรียนวิชาพลศกึษา  ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั

ได้หรือไมอ่ยา่งไร 
 
ปัญหา  แนวทางแก้ไข  และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ทา่นคิดการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปมีปัญหาหรือไม ่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีทา่นคดิว่าควร 
รีบด าเนินการ.................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  .................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
งานวิจัยเร่ือง   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*********************************************************************** 

ช่ือผู้ด าเนินการสนทนา.................วา่ท่ี ร.ต.เชาวนนัท์  ทะนอก................................... 
ช่ือผู้จดบนัทกึ..........นายจกัเรศ   อิฐรัตน์...........ช่ือผู้ชว่ยทัว่ไป......................-........................ 
สถานท่ีสนทนากลุม่.......คณะศลิปศาสตร์.....วนั  เดือน  ปี ท่ีสนทนากลุม่.....26  เมษายน 2561.... 
เร่ิมการสนทนาเวลา.......................น. จบการสนทนาเวลา..........................น.  

 
ล าดับ ชื่อ  -  ชื่อสกุล ต าแหน่ง สังกัด ลายมือชื่อ เบอร์โทร 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
******************************************************************************************** 

ค าชีแ้จง   
1.  แบบส ารวจนีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นของการบริหารจดัการ

วิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   
2.  ผู้ตอบแบบส ารวจ  คือ  นกัศกึษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานีท่ีเคยผ่านการลงทะเบียน

เรียนในกลุม่วิชาพลศกึษามาแล้ว 
3.  แบบส ารวจนีมี้ทัง้หมด  5  หน้า  แบง่ออกเป็น  3  ตอน  คือ 

ตอนท่ี  1  ข้อมลูทัว่ไป  โดยให้นกัศกึษาตอบค าถามตามความเป็นจริง หรือท่ีตรงกบั
สถานภาพท่ีเป็นจริงของนกัศกึษา 

ตอนท่ี  2  ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  จ าแนกยอ่ยเป็น 5  ด้าน  คือ   

1) ด้านหลกัสตูร   
2) ด้านบคุลากร 
3) ด้านการจดัการเรียนการสอน   
4) ด้านวสัดอุปุกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวก 
5) ด้านการประเมินผล 
โดยแต่ละด้านจะมีค าตอบใน  2  ประเด็นย่อย  คือ  ความคาดหวงัและสภาพท่ี

เป็นจริง  ให้นกัศกึษาอ่านค าถามโดยละเอียด  และตอบทัง้  2  ประเด็นย่อยดงักล่าว  ตามความ
คดิเห็นหรือสภาพท่ีเป็นจริงท่ีนกัศกึษาประสบ 

ตอนท่ี  3  ปัญหา  แนวทางแก้ไข  และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  หากนกัศกึษามีปัญหา   
ปัญหา  แนวทางแก้ไข  และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากข้อค าถามในตอนท่ี  2  ให้นกัศกึษา
เขียนเพิ่มเตมิลงในตอนท่ี  3 

4.  ข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจนีจ้ะถกูน าไปใช้ในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ 
วิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยการวิเคราะห์ข้อมลู  จะ
น าเสนอในภาพรวมเท่านัน้  โดยไมมี่ผลกระทบใด ๆ ตอ่ผู้ตอบแบบส ารวจ  จงึขอให้ผู้ตอบแบบ
ส ารวจตอบตามความเป็นจริง 
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ตอนที่  1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.  เพศ      ชาย        หญิง 

2.  คณะ     วิศวกรรมศาสตร์   บริหารศาสตร์        ศลิปศาสตร์      

      เภสชัศาสตร์   เกษตรศาสตร์        รัฐศาสตร์     

       นิติศาสตร์    วิทยาศาสตร์         พยาบาลศาสตร์  

      ศลิปประยกุต์ ฯ   วิทยาลยัแพทยศาสตร์ ฯ 

3.  ชัน้ปี     ชัน้ปีท่ี  1      ชัน้ปีท่ี  2 

      ชัน้ปีท่ี  3      ชัน้ปีท่ี  4            ชัน้ปีท่ี  5  ขึน้ไป  
4.  จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียน  

    1  รายวิชา ระบ.ุ....................................... 

    2  รายวิชา  ระบ.ุ....................................... 
5.  นักศึกษาอยากเรียนวิชาพลศึกษาในข้อใดมากที่สุด  (ตอบได้  1  ข้อ) 

      ฟตุบอล    บาสเกตบอล          วอลเล่ย์บอล     

      ตะกร้อ    เทเบลิเทนนิส         วิ่งเพื่อสขุภาพ  

       ว่ายน า้    ดาบสากล       มวยสากล  

      มวยไทย    โยคะ    แอโรบิก  

    แบดมินตัน้    การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย        

    อ่ืน ๆ  ระบ.ุ...................................      
 

ตอนที่  2  ข้อมูลความคิดเหน็เก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  3  ด้าน 

ค าชีแ้จง  ให้นกัศกึษาท าเคร่ืองหมาย    ให้ตรงกบัระดบัความคดิเห็น 
5 หมายถึง มีความคาดหวงั / สภาพท่ีเป็นจริงตามประเดน็ข้อคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีความคาดหวงั / สภาพท่ีเป็นจริงตามประเดน็ข้อคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง มีความคาดหวงั / สภาพท่ีเป็นจริงตามประเดน็ข้อคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคาดหวงั / สภาพท่ีเป็นจริงตามประเดน็ข้อคดิเห็นอยูใ่นระดบัน้อย 
1 หมายถึง มีความคาดหวงั / สภาพท่ีเป็นจริงตามประเดน็ข้อคดิเห็นอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ข้อที่ 

 
รายการ 

ความคาดหวัง สภาพท่ีเป็นจริง 
มากที่สุด             น้อยที่สุด มากที่สุด             น้อยที่สุด 
(5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) 

      1.  ด้านหลกัสูตร 

1.1 
 
 

วิชาพลศกึษาเป็นรายวิชาที่สอดคล้องกบัปรัชญา
และจดุมุง่หมายของหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ที่เน้น
การเสริมสร้างความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ 
 

          

1.2 
 

 วิชาพลศกึษาควรเป็นวชิาบงัคบัที่นกัศกึษาทกุคน
ต้องลงทะเบียนเรียน 

          

1.3 
 

 วิชาพลศกึษาเป็นวิชาที่สร้างเจตคติที่ดีตอ่การ
ออกก าลงักาย 

          

1.4 วิชาพลศกึษาควรอยูใ่นหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   
1.4.1  กลุม่วิชาพลศกึษา             
1.4.2  กลุม่สขุภาพ  ชีวิต  และสิง่แวดล้อม               
1.4.3  กลุม่วิชาเลอืกศกึษาทัว่ไป             

1.5 วิชาพลศกึษามจี านวนหนว่ยกิตเหมาะสม  
1.5.1  จ านวน  1  หนว่ยกิต  (ปฏิบตัิ)           
1.5.2  จ านวน  2  หนว่ยกิต (บรรยาย 1 ปฏิบตัิ 1)           
1.5.4  จ านวน  3  หนว่ยกิต (บรรยาย 2 ปฏิบตัิ 1)           

1.6 การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ครบทัง้  5  ด้าน  
1.6.1  ด้านคณุธรรมจริยธรรม             
1.6.2  ด้านความรู้           
1.6.3  ด้านทกัษะทางปัญญา             
1.6.4  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
และความรับผิดชอบ   

          

1.6.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
สือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี 
 

          

1.7 
 

ความรู้จากการเรียนวิชาพลศกึษา  สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
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ข้อที่ 

 
รายการ 

ความคาดหวัง สภาพท่ีเป็นจริง 
มากที่สุด             น้อยที่สุด มากที่สุด             น้อยที่สุด 
(5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) 

1.8 เนือ้หารายวชิาพลศกึษามีความเหมาะสม 

 
1.8.1  เนือ้หารายวิชามคีวามครอบคลมุและ
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

          

 
1.8.2 เนือ้หาความรู้ในการสอนพลศกึษาทนัสมยั  
และตรงกบัความต้องการของผู้ เรียน 

          

 
1.8.3 เนือ้หารายวิชามีความเหมาะสมกบัระดบั
ความรู้ ความสามารถของนกัศกึษา 

          

       2.  ด้านบุคลากร 

2.1 
 

อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ  และทุม่เท
ในรายวิชาที่สอนอยา่งแท้จริง 

          

2.2 
 

อาจารย์ผู้สอนตรงตอ่เวลา  และปฏิบตัิหน้าที่
อยา่งสม า่เสมอ 

          

2.3 อาจารย์ผู้สอนมีเทคนคิ และวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ที่ด ี

          

2.4 การเรียนวิชาพลศกึษามีเจ้าหน้าที่เตรียมอปุกรณ์
และสถานท่ีในการเรียนการสอน 

          

2.5 กรณีที่มีนกัศกึษาคอ่นข้างมาก  มีผู้ช่วยสอนพล
ศกึษาในการดแูลนกัศกึษาอยา่งทัว่ถึง 

          

       3.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

3.1 
การเปิดรายวิชาพลศกึษามีความหลากหลายของ
ชนิดกีฬาหรือการออกก าลงักาย 

          

3.2 วิชาพลศกึษาควรแยกรหสัวิชาออกเป็นวชิายอ่ยตามชนิดกีฬา  หรือชนิดของการออกก าลงักาย  
 1.2.1  จ านวน  2 – 4  วิชา             
 1.2.2  จ านวน  5 – 7  วิชา             
 1.2.3  จ านวน  8 – 11  วิชา             
 1.2.4  มากกวา่  12  วิชา             

3.3 
 

จ านวนกลุม่การเรียนวิชาพลศกึษาที่เปิดสอนมี
ความเหมาะสมเพียงพอกบัจ านวนผู้ เรียน 
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ข้อที่ 

 
รายการ 

ความคาดหวัง สภาพท่ีเป็นจริง 
มากที่สุด             น้อยที่สุด มากที่สุด             น้อยที่สุด 
(5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) 

3.4 
 

นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาพลศกึษา
ได้ตามชนิดกีฬาหรือการออกก าลงักายทีต่นเอง
สนใจ 

 
 

         

3.5 
 
 
 

การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาพลศกึษาตา่ง ๆ 
มหาวิทยาลยัควรก าหนดจ านวนนกัศกึษาในการ
ลงทะเบียนเรียนวชิาพลศกึษาแตล่ะภาค
การศกึษาให้ชดัเจน เพื่อไมใ่ห้เกิดการแยง่
ลงทะเบียนเรียน 

          

3.6 จ านวนนกัศกึษาตอ่กลุม่การเรียนวิชาพลศกึษามคีวามเหมาะสม 
 3.6.1  จ านวน  30  คน           
 3.6.2  จ านวน  40  คน           
 3.6.3  จ านวน  50  คน           
 3.6.4  จ านวน  60  คน           

3.7 วิธีการสอนพลศกึษามีความเหมาะสม           

 
3.7.1  วิธีการสอนพลศกึษาในชัน้เรียนเน้นกระตุ้น
ความสนใจของนกัศกึษา 

          

 
3.7.2  วิธีการสอนพลศกึษาเน้นการพฒันาทกัษะ
และสง่เสริมให้นกัศกึษาได้ปฏิบตัิจริง 

          

 
3.7.3  วิธีการสอนพลศกึษาเน้นการมีสว่นร่วม
ของนกัศกึษาในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ 

          

 
3.7.4  วิธีการสอนพลศกึษาเน้นความสนกุสนาน  
เพื่อสร้างเจตคติที่ดตีอ่วชิาพลศกึษาและการออก
ก าลงักาย 

          

        4.  ด้านสถานที่ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
4.1 

 
สถานท่ีเรียนมคีวามเหมาะสมกบัรายวชิาพล
ศกึษาที่เรียน 

          

4.2 
 

สถานท่ี / อปุกรณ์ในการเรียนตา่ง ๆ มีความ
สะอาดปลอดภยัตอ่นกัศกึษาในการปฏิบตัิ
กิจกรรมในรายวิชาพลศกึษา 
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ข้อที่ 

 
รายการ 

ความคาดหวัง สภาพท่ีเป็นจริง 
มากที่สุด             น้อยที่สุด มากที่สุด             น้อยที่สุด 
(5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) 

4.3 
 

สถานท่ีในการฝึกซ้อมพลศกึษานอกเวลาเรียนมี
เพียงพอ  และเหมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษา 

          

4.4 
 

วสัด ุ อปุกรณ์ในการเรียนการสอนพลศกึษา
เหมาะสม  เพยีงพอตอ่จ านวนนกัศกึษา 

          

4.5 
 

การบริการน า้ดื่มในการเรียนการสอนพลศกึษา  
และการฝึกซ้อมนอกเวลาเรียนเหมาะสม  
เพียงพอตอ่นกัศกึษา 

          

4.6 
 
 

สามารถใช้/ยมือปุกรณ์กีฬาหรืออปุกรณ์การออก
ก าลงักายนอกเวลาเรียนเพื่อฝึกซ้อมหรือเลน่กีฬา
ได้โดยสะดวก 

          

        5.  ด้านการประเมินผล 

5.1 
 

การประเมินผลการเรียนการสอนพลศกึษามี
หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและแจ้งให้นกัศกึษาทราบ
ลว่งหน้า 

          

5.2 
 

การประเมินผลวชิาพลศกึษาเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

          

5.3 
 

การประเมินผลวชิาพลศกึษาโปร่งใส  ยตุิธรรม  
และตรวจสอบได้ 

          

5.4 
วิธีการวดัผลมีความหลากหลาย สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัเนือ้หารายวิชา 

          

5.5 
 

ข้อสอบครอบคลมุ  สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
และเนือ้หา 

          

 

ตอนที่  3  ปัญหา  แนวทางแก้ไข  และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ปัญหาการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีนกัศกึษาประสบมีหรือไม ่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีนกัศกึษาคดิว่า
ควรรีบด าเนินการ
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะท่ี 2 
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แบบประเมินคุณภาพ 

“รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
------------------------------------- 

ค าชีแ้จง 
1.การเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการ

บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยมุ่งพิจารณา
ใน 2 ประเดน็ คือ 

1.1 ความถูกต้องของรูปแบบ หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ท่ีผู้ วิจยัพัฒนาขึน้ มีความถูกต้อง สามารถ
น าไปใช้ประเมินเพื่อบอกระดบัคณุภาพได้อยา่งถกูต้อง สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง 

1.2 ความเหมาะสมของรูปแบบ หมายถึง รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสม  เป็นไปตามกฎหมาย  จรรยาบรรณในการวิจัย  และไม่ส่งผลต่อผู้ ให้ข้อมูล หรือผู้
ประเมินได้รับความเสียหาย 

2.ข้อความแต่ละข้อในแบบประเมินฉบบันี ้ผู้ วิจัยได้รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  การจดัสนทนา
กลุ่มอาจารย์ผู้ สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และการส ารวจความต้องการจ าเป็นในนักศึกษา
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

3.ผู้ วิจยัใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ได้โปรดแสดงความคิดเห็นต่อข้อความในแตล่ะข้อ
วา่ มีความถกูต้อง และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัใด ดงัตอ่ไปนี ้

5   หมายถึง ข้อความนัน้มีความถกูต้อง/มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ     
4   หมายถงึ ข้อความนัน้มีความถกูต้อง/มีความเหมาะสมมาก     
3   หมายถึง ข้อความนัน้มีความถกูต้อง/มีความเหมาะสมปานกลาง     
2   หมายถึง ข้อความนัน้มีความถกูต้อง/มีความเหมาะสมน้อย    
1   หมายถึง ข้อความนัน้มีความถกูต้อง/มีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
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4.ข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การน าไปใช้
สร้างและ พฒันารูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยั
อบุลราชธานีตอ่ไป ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ได้โปรดตอบข้อความในแต่ละข้อ
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด และ
ขอขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ โอกาส 
 

 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงู มา ณ โอกาสนี ้
วา่ท่ี ร.ต.เชาวนนัท์  ทะนอก 

นิสิตหลกัสตูรปริญญาการศกึษาดษุฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา 

เบอร์ตดิตอ่ 089-817-0386 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง       หน้าข้อความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของ
ทา่น 
 

1.เพศ          เพศชาย   เพศหญิง 
 

2.ระดบัการศกึษา 
 ระดบัปริญญาโท    ระดบัปริญญาเอก 

          

3. สาขาวิชาท่ีจบการศกึษาสงูสดุ (ระบ)ุ........................................................... 
 

4.ต าแหนง่ทางวิชาการ 
 อาจารย์       ผู้ชว่ยศาสตราจารย์     รองศาสตราจารย์  
 ศาสตราจารย์ 

 

 5.ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ/การสอนรายวิชาศกึษาทัว่ไป 
  น้อยกวา่5  ปี 
  ระหวา่ง 5 – 10  ปี 
  มากกวา่ 10  ปี 
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แบบประเมินคุณภาพ 
“รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
------------------------------------- 

ค าชีแ้จง 
1.การเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการ

บริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยมุ่งพิจารณา
ใน 3 ประเดน็ คือ 

1.1 ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ หมายถึง รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา  
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้มี เป็นรูปแบบท่ีตรงตาม
ความต้องการของผู้ ใช้ผลการประเมิน  และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีจริง 

1.2 ความเป็นไปได้ของรูปแบบ หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ มีความสอดคล้องกบัสภาพ
ความเป็นจริง เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
กระบวนการด าเนินงาน 

1.3 ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของรูปแบบ หมายถึง รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพล
ศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ มีกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีค านึงถึงการพฒันาคณุภาพชีวิตของนิสิต ก่อให้เกิดทกัษะ องค์ความรู้  และเกิดการ
ยอมรับในผลของนักศึกษาผู้ ท่ีต้องได้รับผลกระทบจากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพล
ศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

2.ข้อความแต่ละข้อในแบบประเมินฉบบันี ้ผู้ วิจัยได้รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้บริหารมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  การจดัสนทนา
กลุ่มอาจารย์ผู้ สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และการส ารวจความต้องการจ าเป็นในนักศึกษา
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

3.ผู้ วิจยัใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ได้โปรดแสดงความคิดเห็นต่อข้อความในแตล่ะข้อ
ว่า มีความเป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับใด 
ดงัตอ่ไปนี ้
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5   หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นประโยชน์/มีความเป็นไปได้/ 
  มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมมากท่ีสดุ     
4   หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นประโยชน์/มีความเป็นไปได้/ 
  มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมมาก     
3   หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นประโยชน์/มีความเป็นไปได้/ 
  มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมปานกลาง     
2   หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นประโยชน์/มีความเป็นไปได้/ 
  มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมน้อย    
1   หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นประโยชน์/มีความเป็นไปได้/ 
  มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมน้อยท่ีสดุ 

4.ข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การน าไปใช้
สร้างและ พฒันารูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยั
อบุลราชธานีตอ่ไป ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ได้โปรดตอบข้อความในแต่ละข้อ
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด และ
ขอขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ โอกาส 
 

 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงู มา ณ โอกาสนี ้
วา่ท่ี ร.ต.เชาวนนัท์  ทะนอก 

นิสิตหลกัสตูรปริญญาการศกึษาดษุฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา 

เบอร์ตดิตอ่ 089-817-0386 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง       หน้าข้อความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของ
ทา่น 
 

1.เพศ          เพศชาย  เพศหญิง 
 

2. ต าแหนง่ 
 ผู้บริหาร        
  อาจารย์พลศกึษา    
 เจ้าหน้าท่ีสายสนบัสนนุ  
 นกัวิชาการศกึษา ส านกัพฒันาคณุภาพการศกึษา   
 นกัวิชาการศกึษา กองบริการการศกึษา      
 เจ้าหน้าท่ีงานกีฬา ส านกัพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 นกัวิชาการศกึษา 

 

3. ระดบัการศกึษา 
 ระดบัปริญญาตรี 
  ระดบัปริญญาโท  
  ระดบัปริญญาเอก 

          

 

  4. ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ/การสอนรายวิชาศกึษาทัว่ไป 
  น้อยกวา่ 5  ปี 
  ระหวา่ง 5 - 10  ปี 
  มากกวา่ 10  ปี 
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ภาคผนวก ค 
 

คุณภาพของเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ตาราง 62 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของการบริหารจดัการ
วิชาพลศกึษา  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

1.  ดา้นหลกัสูตร 
1.1 วิชาพลศกึษาเป็นรายวิชาที่สอดคล้องกบั............................. 1 1 1 1 1 5 1 
1.2.วิชาพลศกึษาควรเป็นวิชาบงัคบัท่ีนกัศกึษา.......................... 1 1 1 1 1 5 1 
1.3. วิชาพลศกึษาเป็นวิชาที่สร้างเจตคติทีด่ีตอ่การออกก าลงักาย 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 วิชาพลศกึษาควรอยูใ่นหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   1 1 1 1 1 5 1 
1.4.1  กลุม่วิชาพลศกึษา   1 1 1 1 1 5 1 
1.4.2  กลุม่สขุภาพ  ชีวิต  และสิง่แวดล้อม     1 1 0 0 1 4 0.6 
1.4.3  กลุม่วิชาเลอืกศกึษาทัว่ไป   1 1 1 1 1 5 1 
1.5 วิชาพลศกึษามีจ านวนหนว่ยกิตเหมาะสม  1 1 1 1 1 5 1 
1.5.1  จ านวน  1  หนว่ยกิต  (ปฏิบตัิ) 1 1 0 0 1 4 0.6 
1.5.2  จ านวน  2  หนว่ยกิต  (บรรยาย 1 ปฏิบตัิ 1 ) 1 1 0 0 1 4 0.6 
1.5.4  จ านวน  3  หนว่ยกิต  (บรรยาย 2 ปฏิบตัิ 1 ) 1 1 1 1 1 5 1 
1.6 การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาพลศกึษา  หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ครบทัง้  5  ด้าน  1 1 1 1 1 5 1 
1.6.1  ด้านคณุธรรมจริยธรรม   1 1 1 1 1 5 1 
1.6.2  ด้านความรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
1.6.3  ด้านทกัษะทางปัญญา   1 1 1 1 1 5 1 
1.6.4  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล.............................  1 1 1 1 1 5 1 
1.6.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร.................. 1 1 1 1 1 5 1 
1.7 ความรู้จากการเรียนวชิาพลศกึษา  สามารถน าไปใช้............. 1 1 1 1 1 5 1 
1.8 เนือ้หารายวิชาพลศกึษามีความเหมาะสม        
1.8.1  เนือ้หารายวิชามคีวามครอบคลมุและสอดคล้อง................ 1 1 1 1 1 5 1 
1.8.2 เนือ้หาความรู้ในการสอนพลศกึษาทนัสมยั........................ 1 1 1 1 1 5 1 
1.8.3 เนือ้หารายวิชามีความเหมาะสมกบัระดบั.......................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.  ดา้นบคุลากร 
2.1 อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ  และทุม่เท.................. 1 1 1 1 1 5 1 
2.2 อาจารย์ผู้สอนตรงตอ่เวลา  และปฏิบตัิหน้าที่อยา่งสม ่าเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 
2.3 อาจารย์ผู้สอนมีเทคนิค และวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดี 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 62 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

2.4 การเรียนวชิาพลศกึษามเีจ้าหน้าที่เตรียมอปุกรณ์................. 1 1 1 1 1 5 1 
2.5 กรณีที่มีนกัศกึษาคอ่นข้างมาก  มีผู้ช่วยสอนพลศกึษาใน..... 1 1 1 1 1 5 1 
3.  ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
3.1 การเปิดรายวชิาพลศกึษามีความหลากหลาย..................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.2 วิชาพลศกึษาควรแยกรหสัวชิาออกเป็นวชิายอ่ยตาม.............. 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.2.1  จ านวน  2 – 4  วิชา   1 1 0 1 1 4 0.8 
3.2.2  จ านวน  5 – 7  วิชา   1 1 0 1 1 4 0.8 
3.2.3  จ านวน  8 – 11  วิชา   1 1 0 1 1 4 0.8 
3.2.4  มากกวา่  12  วิชา   1 1 0 1 1 4 0.8 
3.3 จ านวนกลุม่การเรียนวชิาพลศกึษาที่เปิดสอนมี...................... 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.4 นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนวชิาพลศกึษา..................... 1 1 1 1 1 5 1 
3.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพลศกึษาตา่ง ๆ มหาวิทยาลยั....        
3.6จ านวนนกัศกึษาตอ่กลุม่การเรียนวิชาพลศกึษา....................... 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.6.1  จ านวน  30  คน 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.6.2  จ านวน  40  คน 1 1 1 1 1 5 1 
3.6.3  จ านวน  50  คน 1 1 1 1 1 5 1 
3.6.4  จ านวน  60  คน 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.7 วิธีการสอนพลศกึษามคีวามเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 
3.7.1  วิธีการสอนพลศกึษาในชัน้เรียนเน้นกระตุ้นความ............. 1 1 1 1 1 5 1 
3.7.2  วิธีการสอนพลศกึษาเน้นการพฒันาทกัษะและ................. 1 1 1 1 1 5 1 
3.7.3  วิธีการสอนพลศกึษาเน้นการมีสว่นร่วมของนกัศกึษา.......... 1 1 1 1 1 5 1 
3.7.4  วิธีการสอนพลศกึษาเน้นความสนกุสนาน  เพื่อสร้าง.......... 1 1 1 1 1 5 1 
4.  ดา้นวสัดอุปุกรณ์  และส่ิงอ านวยความสะดวก 
4.1 สถานท่ีเรียนมีความเหมาะสมกบัรายวิชาพลศกึษาทีเ่รียน.. 1 1 1 1 1 5 1 
4.2 สถานท่ี / อปุกรณ์ในการเรียนตา่ง ๆ มคีวามสะอาด........... 1 1 1 1 1 5 1 
4.3 สถานท่ีในการฝึกซ้อมพลศกึษานอกเวลาเรียน.................... 1 1 1 1 1 5 1 
4.4 วสัด ุ อปุกรณ์ในการเรียนการสอนพลศกึษา...................... 1 1 1 1 1 5 1 
4.5 การบริการน า้ดื่มในการเรียนการสอนพลศกึษา.................. 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 62 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

5.  ด้านการประเมินผล 
5.1 การประเมินผลการเรียนการสอนพลศกึษามีหลกั................ 1 1 1 1 1 5 1 
5.2 การประเมินผลวิชาพลศกึษาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์.............. 1 1 1 1 1 5 1 
5.3 การประเมินผลวิชาพลศกึษาโปร่งใส  ยตุิธรรม..................... 1 1 1 1 1 5 1 
5.4 วิธีการวดัผลมีความหลากหลาย สอดคล้อง..................... 1 1 1 1 1 5 1 

5.5 ข้อสอบครอบคลมุ  สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้หา 1 1 1 1 1 5 1 

 
จากตาราง 62 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของ

การบริหารจดัการวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบว่า ค่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 โดยมีข้อท่ีผา่นเกณฑ์ทัง้หมด  
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ตาราง 63 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)แบบประเมินความถกูต้องและความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี       
ในภาพรวม 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 1 1 1 1 1 5 1 
1.1 องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.1 ด้านโครงสร้างการบริหาร 1 1 1 1 1 5 1 
1.2 องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.2 ด้านหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
1.3 องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.4 ด้านงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
1.5 องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.5 ด้านสถานที่ และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการ (Process) 1 1 1 1 1 5 1 

2.1 การวางแผน 1 1 1 1 1 5 1 
   2.1.1 การวางแผนด้านหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
   2.1.2 การวางแผนด้านอาจารย์ผู้สอน 1 1 1 1 1 5 1 
   2.1.3 การวางแผนด้านงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
   2.1.4 การวางแผนด้านสถานที่ และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
2.2 การด าเนินการ 1 1 1 1 1 5 1 
   2.2.1 การด าเนินการด้านหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
   2.2.2 การด าเนินการด้านอาจารย์ผู้สอน 1 1 1 1 1 5 1 
   2.2.3 การด าเนินการด้านงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
   2.2.4 การด าเนินการด้านสถานที่ และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
2.3 การตรวจสอบ 1 1 1 1 1 5 1 

   2.3.1 การตรวจสอบด้านหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
   2.3.2 การตรวจสอบด้านอาจารย์ผู้สอน 1 1 1 1 1 5 1 
   2.3.3 การตรวจสอบด้านงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
   2.3.4 การตรวจสอบด้านสถานที่ และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
2.4 การปรับปรุงแก้ไข 1 1 1 1 1 5 1 
   2.4.1 การปรับปรุงแก้ไขด้านหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
   2.4.2 การปรับปรุงแก้ไขด้านอาจารย์ผู้สอน 1 1 1 1 1 5 1 
   2.4.3 การปรับปรุงแก้ไขด้านงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
   2.4.4 การปรับปรุงแก้ไขด้านสถานที ่และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านผลผลิต (Output) 1 1 1 1 1 5 1 
2.1 องค์ประกอบยอ่ยที่ 3.1 ด้านคณุภาพผู้ เรียน 1 1 1 1 1 5 1 
2.2 องค์ประกอบยอ่ยที่ 3.2 ด้านประสทิธิภาพการบริหารงาน 1 1 1 1 1 5 1 
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จากตาราง 63 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความถกูต้องและความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี  ในภาพรวม  พบว่า คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 1.00 โดยมีข้อท่ีผา่นเกณฑ์
ทัง้หมด 

ตาราง 64 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความถกูต้องและความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
องคป์ระกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

องค์ย่อยประกอบที ่1.1 ดา้นโครงสร้างการบริหาร  
1.มีจดัตัง้ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป เป็นหนว่ยงาน……………   1 1 1 1 1 5 1 
2.ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไปมีหน้าที่รับผิดชอบ………………... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.จดัตัง้คณะกรรมการบริหารวชิาศกึษาทัว่ไป  1 1 1 1 1 5 1 
4.คณะกรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไป มีหน้าที่...................... 1 1 1 1 1 5 1 
5.จดัตัง้คณะกรรมการบริหารกลุม่วิชา เพื่อบริหารงาน............. 1 1 1 1 1 5 1 
6.คณะกรรมการบริหารกลุม่วชิาชีวิตและสขุภาพ..................... 1 1 0 0 1 4 0.6 
องค์ย่อยประกอบที ่1.2 ดา้นหลกัสูตร  
1.มีโครงสร้างหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
1.1โครงสร้างหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปแบง่ออกเป็น ....... 1 1 1 1 1 5 1 
   (1) กลุม่วชิาภาษา  15 หนว่ยกิต 1 1 1 1 1 5 1 
   (2) กลุม่วชิาชีวติและสขุภาพ 3 หนว่ยกิต 1 1 1 1 1 5 1 
   (3) กลุม่วชิาสงัคม พลเมือง และกระบวนการยตุิธรรม .......... 1 1 1 1 1 5 1 
  (4) กลุม่วิชาสนุทรียภาพ ดนตรี ศิลปะ และวฒันธรรม .......... 1 1 1 1 1 5 1 
  (5) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรม..................... 1 1 1 1 1 5 1 
  (6) กลุม่วิชาเลอืกศกึษาทัว่ไป 3 หนว่ยกิต............................. 1 1 1 1 1 5 1 
1.2 โครงสร้างของกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ ประกอบด้วย....... 1 1 0 1 1 4 0.8 
1.3 รายวิชาพลศกึษา อยูใ่นหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   1 1 0 1 1 4 0.8 
   (1) รายวิชาพลศกึษา อยูใ่นกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ ........... 1 1 0 1 1 4 0.8 
   (2) รายวิชาพลศกึษา อยูใ่นกลุม่วิชาเลอืกศกึษาทัว่ไป........... 1 1 1 1 1 5 1 
2. มีวตัถปุระสงค์        
   (1) วตัถปุระสงค์ของหมวดวิชาศกึษา................................... 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 64 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

   (2) วตัถปุระสงค์ของกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ 1 1 1 1 1 5 1 
   (3) วตัถปุระสงค์ของรายวชิาพลศกึษา 1 1 1 1 1 5 1 
3. มีลกัษณะ และเนือ้หารายวชิา 1 1 1 1 1 5 1 
3.1 เป็นวชิาบงัคบั กลุม่ชีวิตและสขุภาพ  เป็นวิชา...................  1 1 1 1 1 5 1 
3.2 เป็นวชิาเลอืก กลุม่วิชาเลอืกศกึษาทัว่ไป ......................... 1 1 1 1 1 5 1 
4.มีการพฒันาหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
4.1 อาจารย์ผู้สอนพลศกึษามีสว่นร่วมใน................................  1 1 1 1 1 5 1 
องค์ย่อยประกอบที ่1.3 ดา้นอาจารย์ผูส้อน  
1. อาจารย์ผู้สอนพลศกึษา สงักดัอยูค่ณะศิลปะศาสตร์............ 1 1 1 1 1 5 1 
2. อาจารย์ผู้สอนพลศกึษา มีหน้าที่รับผิดชอบการสอน ........... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3. คณะศิลปศาสตร์มีกระบวนการการสรรหา ........................ 1 1 0 1 1 4 0.8 
4. มีการประเมินอาจารย์พลศกึษาตามขอบเขตภาระงาน  1 1 0 1 1 4 0.8 
5. คณะศิลปศาสตร์มีการสนบัสนนุ  สง่เสริม..........................  1 1 1 1 1 5 1 
องค์ย่อยประกอบที ่1.4 ดา้นงบประมาณ 
1.งบประมาณรายรับ 1 1 1 1 1 5 1 
1.1 มหาวิทยาลยัประกาศใช้ระเบียบการจดัสรร......................  1 1 0 1 1 4 0.8 
1.2 ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไปมีเงินรายได้จากการ.................. 1 1 1 0 1 4 0.8 
1.3 คณะศิลปะศาสตร์มเีงินรายได้จากการลงทะเบียน............ 1 1 1 1 1 5 1 
2.งบประมาณรายจ่าย (หมวดคา่ตอบแทน) 1 1 1 1 1 5 1 
2.1 คณะศิลปศาสตร์เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบ......................  1 1 1 0 1 4 0.8 
3.งบประมาณรายจ่าย (หมวดคา่ใช้สอย) 1 1 1 1 1 5 1 
3.1 คณะศิลปศาสตร์เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบราย................        
3.2 ส านกังานบริหารกายภาพ และสิง่แวดล้อมเป็น................ 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.3 งานกีฬา ส านกังานพฒันานกัศกึษา................................. 1 1 1 0 1 4 0.8 
4.งบประมาณรายจ่าย (หมวดคา่วสัด)ุ 1 1 1 1 1 5 1 
4.1คณะศิลปศาสตร์ เป็นหนว่ยงาน........................................ 1 1 1 1 1 5 1 
5.งบประมาณรายจ่าย (หมวดคา่ครุภณัฑ์) 1 1 1 1 1 5 1 
5.1งานกีฬา ส านกังานพฒันานกัศกึษา.................................. 1 1 1 1 1 5 1 
องค์ย่อยประกอบที ่1.5 ดา้นสถานที ่และส่ิงสนนัสนนุการเรียนรู้  
1. ด้านสถานท่ี 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 64 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

1.1 งานกีฬาส านกัพฒันานกัศกึษา เป็นหนว่ยงาน.................ง 1 1 1 1 1 5 1 
1.2 ส านกังานบริหารกายภาพ และสิง่แวดล้อม ...................... 1 1 1 1 1 5 1 
2. ด้านครุภณัฑ์ 1 1 1 1 1 5 1 
2.1 งานกีฬาส านกัพฒันานกัศกึษา มีหน้าที่รับผิดชอบ............. 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.ด้านวสัดอุปุกรณ์ 1 1 1 1 1 5 1 

3.1 คณะศิลปศาสตร์  เป็นหนว่ยงานผิดชอบวสัดอุปุกรณ์............. 1 1 1 1 1 5 1 
 

จากตาราง 64 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความถกูต้องและความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษา  ทัว่ไป ในมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) พบว่า คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่
ระหวา่ง 0.60-1.00 โดยมีข้อท่ีผา่นเกณฑ์ทัง้หมด 

ตาราง 65 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)แบบประเมินความถกูต้องและความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษา  ทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านกระบวนการ (Process)  

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

ด้านหลักสูตร        
1. การวางแผนดา้นหลกัสูตร        
1.1 วางแผนวางแผนการจดัประชมุ  เพื่อก าหนดวตัถปุระสงค์.......  1 1 1 1 1 5 1 
1.2 วางแผนการจดัประชมุ  เพื่อก าหนดวตัถปุระสงค์ของ.............  1 1 1 1 1 5 1 
1.3 วางแผนการจดัประชมุ  เพื่อก าหนดวตัถปุระสงค์................... 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 วางแผนการจดัประชมุ  เพื่อก าหนดแผนการจดัการเรียน.......  1 1 1 1 1 5 1 
1.5 วางแผนการจดัประชมุ  เพื่อก าหนดแผนการจดัการเรียน....... 1 1 1 1 1 5 1 
1.6 วางแผนมอบหมายให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา................ 1 1 1 1 1 5 1 

1.7 วางแผนประชมุพิจารณาก าหนดลกัษณะวิชา ...................... 1 1 1 1 1 5 1 
1.8 วางแผนและก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลา............................ 1 1 1 1 1 5 1 
1.9 วางแผน ก าหนดกรอบแนวทาง หลกัการ และจดุมุง่หมาย....... 1 1 0 1 1 4 0.8 
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ตาราง 65 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

2. การด าเนินการดา้นหลกัสูตร        
2.1 จดัประชมุก าหนดวตัถปุระสงค์ของหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.2 จดัประชมุก าหนดวตัถปุระสงค์ของกลุม่วชิาชีวติและสขุภาพ 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.3 จดัประชมุก าหนดวตัถปุระสงค์ ของรายวชิาพลศกึษา 1 1 1 1 1 5 1 
2.4 ก าหนดรายวิชาที่ต้องเปิดสอน จ านวนกลุม่การเรียน........... 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.5 จดัประชมุเพื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอน รายวิชาพลศกึษา 1 1 1 1 1 5 1 
2.6 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวชิา จดัท า มคอ.3   1 1 1 1 1 5 1 
2.7 กลุม่วชิาพลศกึษา คณะศิลปศาสตร์ มีการจดัประชมุ............ 1 1 1 1 1 5 1 
2.8 ประชมุก าหนดลกัษณะวิชา และเนือ้หารายวชิาพลศกึษา        
2.9 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการศกึษาวิเคราะห์................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.10 ศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานฯ ด าเนินการวเิคราะห์........... 1 1 1 1 1 5 1 
2.11 จดัประชมุเพื่อก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ....................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.12 จดัประชมุ เพื่อก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ...................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.13 ประชมุเพื่อพฒันา ปรับปรุงรายวชิาพลศกึษา................... 1 1 1 1 1 5 1 
3. มีการตรวจสอบดา้นหลกัสูตร        
3.1 จดัประชมุตามแผนท่ีก าหนด และมี................................. 1 1 1 1 1 5 1 
3.2 จดัประชมุตามแผนท่ีก าหนด และมีการตรวจสอบ.................. 1 1 1 1 1 5 1 
3.3 จดัประชมุตามแผนท่ีก าหนด และมีการตรวจสอบ..................  1 1 1 1 1 5 1 
3.4 คณะกรรมการบริหารกลุม่วชิาชีวติและสขุภาพประชมุ........... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.5 กลุม่วชิาพลศกึษา คณะศิลปศาสตร์ ติดตาม ........................ 1 1 1 1 1 5 1 
3.6 ติดตาม ตรวจสอบความถกูต้อง เรียบร้อยการบนัทกึ.............. 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.7 ตรวจสอบการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนการสง่เกรด................. 1 1 1 1 1 5 1 
3.8 ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมของลกัษณะ...................... 1 1 1 1 1 5 1 
3.9 ตรวจสอบความถกูต้อง และความครบถ้วนสมบรูณ์............... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.10 ตรวจสอบ พิจารณาแนวทางพฒันาปรับปรุง ....................... 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.11 ทบทวน พิจารณาแนวทางพฒันา ...................................... 1 1 1 1 1 5 1 
4. มีการปรบัปรุงแก้ไขดา้นหลกัสูตร 1 1 1 1 1 5 1 
4.1 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขวตัถปุระสงค์ของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  1 1 1 0 1 4 0.8 
4.2 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขวตัถปุระสงค์ของกลุม่วชิาชีวิต........  1 1 1 1 1 5 1 
4.3 ทบทวนเนือ้หาวตัถปุระสงค์ของรายวิชาพลศกึษา .............        
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ตาราง 65 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

4.4 น าผลการตรวจสอบการลงทะเบียนของนกัศกึษา ................ 1 1 1 0 1 4 0.8 
4.5 น าผลการตรวจสอบการลงทะเบียนของนกัศกึษามา..............  1 1 1 0 1 4 0.8 
4.6 ปรับปรุงแก้ไขการจดัท า มคอ.3 ให้เป็นไปตามแนว............. 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.7 ปรับปรุงแก้ไขการจดัท า มคอ.5 ให้เป็นไปตามแนว............. 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.8 น าผลการตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมมา..................  1 1 1 1 1 5 1 
4.9 น าผลการตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมของ................  1 1 1 1 1 5 1 
4.10 น าข้อมลูที่ได้จากการตรวจสอบความถกูต้องข้อมลู........... 1 1 1 1 1 5 1 
4.11 ทบทวน แนวทางก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ .................... 1 1 1 1 1 5 1 
4.12 ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาพลศกึษา........ 1 1 0 1 1 4 0.8 
ด้านอาจารย์ผู้สอน          
1.การวางแผนดา้นอาจารย์ผูส้อน        
1.1 วางแผนการประชมุก าหนดบทบาทหน้าที่............................. 1 1 1 1 1 5 1 
1.2 วางแผนการประชมุวิเคราะห์อตัราก าลงัและ......................... 1 1 1 1 1 5 1 
1.3 วางแผนประชมุก าหนดแนวทาง และเกณฑ์การ.................... 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 วางแผนการประชมุในการวางแนวทางการพฒันา................ 1 1 1 1 1 5 1 
2.การด าเนินการดา้นอาจารย์ผูส้อน        
2.1 จดัประชมุเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ และขอบเขต  ............ 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.2 จดัท าการวิเคราะห์อตัราก าลงัที่ขาดแคลด ......................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.3 จดัประชมุก าหนดแนวทางการประเมินและ......................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.4 จดัประชมุก าหนดเกณฑ์และการสง่เสริม............................ 1 1 1 1 1 5 1 
3.การตรวจสอบดา้นอาจารย์ผูส้อน        
3.1 ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชมุ ............................. 1 1 1 1 1 5 1 
3.2 ก าหนด และตรวจสอบคา่ FTES ภาระการสอน..................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.3 ตรวจสอบ และประเมินการสอน และการปฏิบตัิภาระงานอื่นๆ 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.4 ตรวจสอบ ติดตามผลการพฒันาอาจารย์พลศกึษา 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.การปรบัปรุงแก้ไขดา้นอาจารย์ผูส้อน        
4.1 น าผลการตรวจสอบ ภาระงานของอาจารย์พลศกึษา..........  1 1 1 1 1 5 1 
4.2 ปรับปรุงกระบวนการคดัเลอืกอาจารย์ผู้สอนวิชา............... 1 1 1 1 1 5 1 
4.3 พฒันาปรับปรุงแนวทางการประเมินให้มีประสทิธิภาพ 1 1 1 1 1 5 1 
4.4 ปรับปรุงแนวทางพฒันาตนเองของอาจารย์พลศกึษา  1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 65 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

ด้านงบประมาณ          
1.การวางแผนดา้นงบประมาณ        
1.1 มหาวิทยาลยัก าหนดระเบยีบการจดัสรรคา่ธรรมเนียม 1 1 1 1 1 5 1 
1.2 ก าหนดประมาณการรายรับของศิลปะศาสตร์....................  1 1 1 1 1 5 1 
1.3 วางแผนประชมุก าหนดงบประมาณรายจา่ย....................... 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 วางแผนก าหนดงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอย.......... 1 1 1 1 1 5 1 
1.5 ก าหนดแผน  และประมาณการงบประมาณในการ.............. 1 1 1 1 1 5 1 
1.6 ก าหนดแผน และประมาณการงบประมาณรายจ่าย............. 1 1 0 1 1 4 0.8 
1.7 วางแผนการประชมุก าหนดงบงบประมาณในการ................  1 1 0 1 1 4 0.8 
1.8 วางแผนการประชมุเพื่อก าหนดงบประมาณในการจดั.......... 1 1 1 1 1 5 1 
2.การด าเนินการดา้นงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
2.1 มหาวิทยาลยัประกาศใช้ระเบียบการจดัสรรคา่...................  1 1 1 1 1 5 1 
2.2 ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไปมกีารเรียกเก็บเงินรายได้จาก....... 1 1 1 1 1 5 1 
2.3 คณะศิลปศาสตร์มกีารเรียกเก็บเงินรายได้และตดิตาม....... 1 1 1 1 1 5 1 
2.4 จดัประชมุพิจารณาก าหนดงบประมาณรายจา่ยหมวด......... 1 1 1 1 1 5 1 
2.5 จดัท าหนงัสอืขออนมุตัิงบประมาณคา่ตอบแทน................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.6 จดัท าหนงัขออนมุตัิงบประมาณ และเดินทางไปราชการ  1 1 1 1 1 5 1 
2.7 ประชมุพจิารณางบประมาณ  และท าหนงัสอืถึง.................. 1 1 1 1 1 5 1 
2.8 เสนอแผน และขออนมุตัิงบประมาณรายจา่ยใน..................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.9 จดัประชมุก าหนดงบงบประมาณในการจดัซือ้วสัดกีุฬา........ 1 1 1 1 1 5 1 

2.10 จดัท าหนงัสอืขออนมุตังิบประมาณในการจดัซือ้วสัด.ุ......... 1 1 1 1 1 5 1 
2.11 จดัประชมุก าหนดงบประมาณ เสนอแผน ขออนมุตัิ.......... 1 1 1 1 1 5 1 
2.12 ด าเนินการจดัซือ้ครุภณัฑ์ 1 1 1 1 1 5 1 
3.การตรวจสอบดา้นงบประมาณ        
3.1 มหาวิทยาลยัตรวจสอบความถกูต้องของระเบียบ...................  1 1 1 1 1 5 1 
3.2 ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไปตรวจสอบการจดัสรร...................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.3 คณะศิลปะศาสตร์ตรวจสอบงบประมาณเงินรายรับ............... 1 1 1 1 1 5 1 
3.4 ตรวจสอบความถกูต้องของรายงานการประชมุใน.................. 1 1 1 1 1 5 1 
3.5 ตรวจสอบความถกูต้องของคา่ตอบแทน เก่ียวกบั................... 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 65 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

3.6 จดัท าหนงัสอืขออนมุตัิเบิกจา่ยงบประมาณการ..................... 1 1 1 1 1 5 1 
3.7 ตรวจสอบความถกูต้องของงบประมาณที่ได้รับการ............ 1 1 1 1 1 5 1 
3.8 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลยั..................... 1 1 1 1 1 5 1 
3.9 แตง่ตัง้อาจารย์พลศกึษาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัด.ุ...... 1 1 1 1 1 5 1 
3.10 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับครุภณัฑ์ ........................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.การปรบัปรุงแก้ไขดา้นงบประมาณ 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.1 ทบทวน ความเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ..................... 1 1 1 1 1 5 1 
4.2 น าผลตรวจสอบการจดัสรรงบประมาณเงินรายได้.............. 1 1 1 1 1 5 1 
4.3 น าผลการตรวจสอบมาเป็นแนวทางในการวางแผนการ...... 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.4 ทบทวนการก าหนดงบประมาณรายจ่ายหมวดคา่ตอบแทน 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.5 ทบทวนงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอยใน.................. 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.6 ทบทวน และปรับแผนงบประมาณในการซอ่มแซมสถานท่ี 1 1 1 1 1 5 1 
4.7 ทบทวน และปรับแผนงบประมาณในการดแูลบ ารุง........... 1 1 1 1 1 5 1 
4.8 ส ารวจวสัดกีุฬาคงเหลอื และทบทวนพิจารณา................... 1 1 1 1 1 5 1 
4.9 ทบทวน และปรับแผนงบประมาณในการจดัซือ้ครุภณัฑ์  1 1 1 1 1 5 1 
ด้านสถานที่ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        
1.การวางแผนดา้นสถานที ่และส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้        
1.1 ก าหนดแผนการขอใช้สถานที่ในการจดัการเรียนการสอน  1 1 1 1 1 5 1 
1.2 ก าหนดแผนการส ารวจบ ารุงรักษา ซอ่มแซมสถานท่ี 1 1 1 1 1 5 1 
1.3 วางแผนประชมุก าหนดแผนการดแูลรักษาความสะอาด ........ 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 ก าหนดเกณฑ์การประเมินการใช้สถานท่ีในการเรียน.............. 1 1 1 1 1 5 1 
 1.5 ก าหนดแผนการจดัซือ้ครุภณัฑ์ 1 1 1 1 1 5 1 
1.6  วางแผนส ารวจและก าหนดพืน้ท่ีติดตัง้ตู้ท าน า้เย็น 1 1 1 1 1 5 1 
1.7 ก าหนดการใช้ วิธีการดแูลบ ารุงรักษาและ.............................. 1 1 1 1 1 5 1 
1.8 วางแผนส ารวจวสัดกีุฬา และท าแผนจดัซือ้วสัดกีุฬา...............  1 1 1 1 1 5 1 
1.9 ก าหนดการใช้วสัดกีุฬา และดแูลวสัดกีุฬา ............................ 1 1 1 1 1 5 1 
2.การด าเนินการดา้นสถานที ่และส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้        
2.1 ขอใช้สถานท่ีและจดัท าตารางในการเรียนการ................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.2 งานกีฬาส านกัพฒันานกัศกึษาประสานส านกั.................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.3 จดัประชมุเพื่อก าหนดการดแูลความสะอาดและ................. 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 65 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

2.4 จดัท ารูปแบบการประเมินใช้สถานท่ีในการเรียนการ............  1 1 1 1 1 5 1 
2.5 จดัท าหนงัสอืขออนมุตัิจดัซือ้ครุภณัฑ์กีฬา ........................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.6 จดัท าหนงัสอืขออนมุตัิจดัซือ้ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว .......... 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.7 จดัท าทะเบยีนครุภณัฑ์กีฬา ด าเนินการเก็บรักษา .................. 1 1 1 1 1 5 1 
2.8 จดัท าหนงัสอืเพื่อขออนมุตัิ และจดัซือ้วสัดกีุฬา ..................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.9 เบิกวสัดกีุฬาจากเจ้าหน้าที่พสัดคุณะศิลปศาสตร์ .................. 1 1 1 1 1 5 1 
3.การตรวจสอบดา้นสถานที ่และส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
3.1 ตรวจสอบความถกูต้องของตารางสอนและสถานท่ี 1 1 1 1 1 5 1 
3.2 ตรวจสอบผลการส ารวจสถานท่ีและครุภณัฑ์......................... 1 1 1 1 1 5 1 
3.3 ตรวจสอบตารางลงช่ือปฏิบตังิานและความเรียบร้อย.............. 1 1 1 1 1 5 1 
3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการประเมินและ...................  1 1 1 1 1 5 1 
3.5 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับครุภณัฑ์กีฬา .......................... 1 1 1 1 1 5 1 
3.6 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบการติดตัง้ตู้ ............. 1 1 1 1 1 5 1 
3.7 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจนบัครุภณัฑ์ และส ารวจ .............. 1 1 1 1 1 5 1 
3.8 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับวสัดกีุฬา ................................ 1 1 1 1 1 5 1 
3.9 คณะศิลปศาสตร์แตง่ตัง้คณะกรรมการส ารวจ.................... 1 1 1 1 1 5 1 
4. การปรบัปรุงแก้ไขดา้นสถานที ่และส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้        
4.1 น าผลการตรวจสอบตารางการใช้สถานท่ีมาแก้ไข ............. 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.2 น าผลการตวรจสอบการซอ่มแซมสถานท่ี ......................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.3 น าผลการตรวจสอบการท าหน้าที่ของพนกังานท า.............  1 1 1 1 1 5 1 
4.4 ปรับปรุงเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการและได้รับข้อมลู................  1 1 1 1 1 5 1 
4.5 น าผลจากการประเมินจากผู้ใช้บริการนกัศกึษา ............... 1 1 1 1 1 5 1 
4.6 ส ารวจครุภณัฑ์คงเหลอื น าผลการตรวจสอบ....................... 1 1 1 1 1 5 1 
4.7 น าผลที่ได้จากการตรวจสอบ และส ารวจตู้ท าน า้เย็น ......... 1 1 1 1 1 5 1 
4.8 น าผลการตรวจนบัครุภณัฑ์ เพื่อท าแผนการจดัซือ้..............  1 1 0 1 1 4 0.8 
4.9 น าผลการตรวจรับ และตรวจสอบการจดัซือ้วสัดกีุฬา ............ 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.10 คณะศิลปศาสตร์น าผลการตรวจนบัวสัดกีุฬา 1 1 1 1 1 5 1 
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จากตาราง 65 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความถกูต้องและความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 2 ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
อยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 โดยมีข้อท่ีผา่นเกณฑ์ทัง้หมด 

ตาราง 66 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)แบบประเมินความถกูต้องและความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลลพัท์ (Output)   

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

องค์ย่อยประกอบที ่3.1 ดา้นคณุภาพผูเ้รียน 
1.นกัศกึษาเรียนวชิาพลศกึษาในฐานะวิชาศกึษาทัว่ไป.............  1 1 1 1 1 5 1 
1.1 นกัศกึษามีคณุธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต.................  1 1 1 1 1 5 1 
1.2 นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักาย......................  1 1 1 1 1 5 1 
1.3 นกัศกึษามีทกัษะพืน้ฐานของการออกก าลงักายและ...........  1 1 1 1 1 5 1 
1.4 นกัศกึษามีจิตอาสา เสยีสละ.............................................. 1 1 1 1 1 5 1 
1.5 นกัศกึษามีทกัษะการใช้ภาษาเพื่อการสือ่สาร......................  1 1 1 1 1 5 1 
องค์ย่อยประกอบที ่3.2 ดา้นประสิทธิภาพการบริหารงาน 
1.ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไปมีบทบาทหน้าที่หลกั.....................  1 1 0 1 1 4 0.8 

2.คณะศิลปศาสตร์มีบทบาทหน้าที่ในการสนบัสนนุ.................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.กลุม่พลศกึษา คณะศิลปศาสตร์มีมีบทบาท........................... 1 1 1 1 1 5 1 

 
จากตาราง 66 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความถกูต้องและความ

เหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลลพัท์ (Output)  พบว่า ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่
ระหวา่ง 0.80-1.00 โดยมีข้อท่ีผา่นเกณฑ์ทัง้หมด 
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ตาราง 67 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้และ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป       
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ในภาพรวม 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 1 1 1 1 1 5 1 
1.1 องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.1 ด้านโครงสร้างการบริหาร 1 1 1 1 1 5 1 
1.2 องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.2 ด้านหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
1.3 องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.4 ด้านงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
1.5 องค์ประกอบยอ่ยที่ 1.5 ด้านสถานที่ และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการ (Process) 1 1 1 1 1 5 1 

2.1 การวางแผน 1 1 1 1 1 5 1 
   2.1.1 การวางแผนด้านหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
   2.1.2 การวางแผนด้านอาจารย์ผู้สอน 1 1 1 1 1 5 1 
   2.1.3 การวางแผนด้านงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
   2.1.4 การวางแผนด้านสถานที่ และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
2.2 การด าเนินการ 1 1 1 1 1 5 1 
   2.2.1 การด าเนินการด้านหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
   2.2.2 การด าเนินการด้านอาจารย์ผู้สอน 1 1 1 1 1 5 1 
   2.2.3 การด าเนินการด้านงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
   2.2.4 การด าเนินการด้านสถานที่ และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
2.3 การตรวจสอบ 1 1 1 1 1 5 1 

   2.3.1 การตรวจสอบด้านหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
   2.3.2 การตรวจสอบด้านอาจารย์ผู้สอน 1 1 1 1 1 5 1 
   2.3.3 การตรวจสอบด้านงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
   2.3.4 การตรวจสอบด้านสถานที่ และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
2.4 การปรับปรุงแก้ไข 1 1 1 1 1 5 1 
   2.4.1 การปรับปรุงแก้ไขด้านหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
   2.4.2 การปรับปรุงแก้ไขด้านอาจารย์ผู้สอน 1 1 1 1 1 5 1 
   2.4.3 การปรับปรุงแก้ไขด้านงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
   2.4.4 การปรับปรุงแก้ไขด้านสถานที ่และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านผลผลิต (Output) 1 1 1 1 1 5 1 
2.1 องค์ประกอบยอ่ยที่ 3.1 ด้านคณุภาพผู้ เรียน 1 1 1 1 1 5 1 
2.2 องค์ประกอบยอ่ยที่ 3.2 ด้านประสทิธิภาพการบริหารงาน 1 1 1 1 1 5 1 
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จากตาราง 67 แสดงค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้และความรับผิดชอบต่อสงัคมรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในภาพรวม  พบว่า ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
เทา่กบั 1.00 โดยมีข้อท่ีผา่นเกณฑ์ทัง้หมด 

ตาราง 68 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)แบบประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้และ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป       
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

องค์ย่อยประกอบที ่1.1 ดา้นโครงสร้างการบริหาร  
1.มีจดัตัง้ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป เป็นหนว่ยงาน……………   1 1 1 1 1 5 1 
2.ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไปมีหน้าที่รับผิดชอบ………………... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.จดัตัง้คณะกรรมการบริหารวชิาศกึษาทัว่ไป  1 1 1 1 1 5 1 
4.คณะกรรมการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไป มีหน้าที่...................... 1 1 1 1 1 5 1 
5.จดัตัง้คณะกรรมการบริหารกลุม่วิชา เพื่อบริหารงาน............. 1 1 1 1 1 5 1 
6.คณะกรรมการบริหารกลุม่วชิาชีวิตและสขุภาพ..................... 1 1 0 0 1 4 0.6 
องค์ย่อยประกอบที ่1.2 ดา้นหลกัสูตร  
1.มีโครงสร้างหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
1.1โครงสร้างหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปแบง่ออกเป็น ....... 1 1 1 1 1 5 1 
   (1) กลุม่วชิาภาษา  15 หนว่ยกิต 1 1 1 1 1 5 1 
   (2) กลุม่วชิาชีวติและสขุภาพ 3 หนว่ยกิต 1 1 1 1 1 5 1 
   (3) กลุม่วชิาสงัคม พลเมือง และกระบวนการยตุิธรรม .......... 1 1 1 1 1 5 1 
  (4) กลุม่วิชาสนุทรียภาพ ดนตรี ศิลปะ และวฒันธรรม .......... 1 1 1 1 1 5 1 
  (5) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรม..................... 1 1 1 1 1 5 1 
  (6) กลุม่วิชาเลอืกศกึษาทัว่ไป 3 หนว่ยกิต............................. 1 1 1 1 1 5 1 
1.2 โครงสร้างของกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ ประกอบด้วย....... 1 1 0 1 1 4 0.8 
1.3 รายวิชาพลศกึษา อยูใ่นหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   1 1 0 1 1 4 0.8 
   (1) รายวิชาพลศกึษา อยูใ่นกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ ........... 1 1 0 1 1 4 0.8 
   (2) รายวิชาพลศกึษา อยูใ่นกลุม่วิชาเลอืกศกึษาทัว่ไป........... 1 1 1 1 1 5 1 
2. มีวตัถปุระสงค์        
   (1) วตัถปุระสงค์ของหมวดวิชาศกึษา................................... 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 68 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

   (2) วตัถปุระสงค์ของกลุม่วิชาชีวิตและสขุภาพ 1 1 1 1 1 5 1 
   (3) วตัถปุระสงค์ของรายวชิาพลศกึษา 1 1 1 1 1 5 1 
3. มีลกัษณะ และเนือ้หารายวชิา 1 1 1 1 1 5 1 
3.1 เป็นวชิาบงัคบั กลุม่ชีวิตและสขุภาพ  เป็นวิชา...................  1 1 1 1 1 5 1 
3.2 เป็นวชิาเลอืก กลุม่วิชาเลอืกศกึษาทัว่ไป ......................... 1 1 1 1 1 5 1 
4.มีการพฒันาหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1 
4.1 อาจารย์ผู้สอนพลศกึษามีสว่นร่วมใน................................  1 1 1 1 1 5 1 
องค์ย่อยประกอบที ่1.3 ดา้นอาจารย์ผูส้อน  
1. อาจารย์ผู้สอนพลศกึษา สงักดัอยูค่ณะศิลปะศาสตร์............ 1 1 1 1 1 5 1 
2. อาจารย์ผู้สอนพลศกึษา มีหน้าที่รับผิดชอบการสอน ........... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3. คณะศิลปศาสตร์มีกระบวนการการสรรหา ........................ 1 1 0 1 1 4 0.8 
4. มีการประเมินอาจารย์พลศกึษาตามขอบเขตภาระงาน  1 1 0 1 1 4 0.8 
5. คณะศิลปศาสตร์มีการสนบัสนนุ  สง่เสริม..........................  1 1 1 1 1 5 1 
องค์ย่อยประกอบที ่1.4 ดา้นงบประมาณ 
1.งบประมาณรายรับ 1 1 1 1 1 5 1 
1.1 มหาวิทยาลยัประกาศใช้ระเบียบการจดัสรร......................  1 1 0 1 1 4 0.8 
1.2 ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไปมีเงินรายได้จากการ.................. 1 1 1 0 1 4 0.8 
1.3 คณะศิลปศาสตร์มเีงินรายได้จากการลงทะเบียน............ 1 1 1 1 1 5 1 
2.งบประมาณรายจ่าย (หมวดคา่ตอบแทน) 1 1 1 1 1 5 1 
2.1 คณะศิลปศาสตร์เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบ......................  1 1 1 0 1 4 0.8 
3.งบประมาณรายจ่าย (หมวดคา่ใช้สอย) 1 1 1 1 1 5 1 
3.1 คณะศิลปศาสตร์เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบราย................        
3.2 ส านกังานบริหารกายภาพ และสิง่แวดล้อมเป็น................ 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.3 งานกีฬา ส านกังานพฒันานกัศกึษา................................. 1 1 1 0 1 4 0.8 
4.งบประมาณรายจ่าย (หมวดคา่วสัด)ุ 1 1 1 1 1 5 1 
4.1คณะศิลปศาสตร์ เป็นหนว่ยงาน........................................ 1 1 1 1 1 5 1 
5.งบประมาณรายจ่าย (หมวดคา่ครุภณัฑ์) 1 1 1 1 1 5 1 
5.1งานกีฬา ส านกังานพฒันานกัศกึษา.................................. 1 1 1 1 1 5 1 
องค์ย่อยประกอบที ่1.5 ดา้นสถานที ่และส่ิงสนนัสนนุการเรียนรู้  
1. ด้านสถานท่ี 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 68 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

1.1 งานกีฬาส านกัพฒันานกัศกึษา เป็นหนว่ยงาน.................ง 1 1 1 1 1 5 1 
1.2 ส านกังานบริหารกายภาพ และสิง่แวดล้อม ...................... 1 1 1 1 1 5 1 
2. ด้านครุภณัฑ์ 1 1 1 1 1 5 1 
2.1 งานกีฬาส านกัพฒันานกัศกึษา มีหน้าที่รับผิดชอบ............. 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.ด้านวสัดอุปุกรณ์ 1 1 1 1 1 5 1 

3.1 คณะศิลปศาสตร์  เป็นหนว่ยงานผิดชอบวสัดอุปุกรณ์............. 1 1 1 1 1 5 1 

 
จากตาราง 68 แสดงค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความเป็นประโยชน์ 

ความเป็นไปได้และความรับผิดชอบต่อสงัคมของรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา หมวด
วิชาศกึษา  ทัว่ไป ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) พบว่า 
คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 โดยมีข้อท่ีผา่นเกณฑ์ทัง้หมด 

ตาราง 69 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้และ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป       
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี องค์ประกอบท่ี 2 ด้านกระบวนการ (Process)  

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

ด้านหลักสูตร        
1. การวางแผนดา้นหลกัสูตร        
1.1 วางแผนวางแผนการจดัประชมุ  เพื่อก าหนดวตัถปุระสงค์.......  1 1 1 1 1 5 1 
1.2 วางแผนการจดัประชมุ  เพื่อก าหนดวตัถปุระสงค์ของ.............  1 1 1 1 1 5 1 
1.3 วางแผนการจดัประชมุ  เพื่อก าหนดวตัถปุระสงค์................... 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 วางแผนการจดัประชมุ  เพื่อก าหนดแผนการจดัการเรียน.......  1 1 1 1 1 5 1 
1.5 วางแผนการจดัประชมุ  เพื่อก าหนดแผนการจดัการเรียน....... 1 1 1 1 1 5 1 
1.6 วางแผนมอบหมายให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา................ 1 1 1 1 1 5 1 

1.7 วางแผนประชมุพิจารณาก าหนดลกัษณะวิชา ...................... 1 1 1 1 1 5 1 
1.8 วางแผนและก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลา............................ 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 69 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

1.9 วางแผน ก าหนดกรอบแนวทาง หลกัการ และจดุมุง่หมาย....... 1 1 0 1 1 4 0.8 
2. การด าเนินการดา้นหลกัสูตร        
2.1 จดัประชมุก าหนดวตัถปุระสงค์ของหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.2 จดัประชมุก าหนดวตัถปุระสงค์ของกลุม่วชิาชีวติและสขุภาพ 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.3 จดัประชมุก าหนดวตัถปุระสงค์ ของรายวชิาพลศกึษา 1 1 1 1 1 5 1 
2.4 ก าหนดรายวิชาที่ต้องเปิดสอน จ านวนกลุม่การเรียน........... 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.5 จดัประชมุเพื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอน รายวิชาพลศกึษา 1 1 1 1 1 5 1 
2.6 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวชิา จดัท า มคอ.3   1 1 1 1 1 5 1 
2.7 กลุม่วชิาพลศกึษา คณะศิลปศาสตร์ มีการจดัประชมุ............ 1 1 1 1 1 5 1 
2.8 ประชมุก าหนดลกัษณะวิชา และเนือ้หารายวชิาพลศกึษา        
2.9 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการศกึษาวิเคราะห์................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.10 ศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานฯ ด าเนินการวเิคราะห์........... 1 1 1 1 1 5 1 
2.11 จดัประชมุเพื่อก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ....................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.12 จดัประชมุ เพื่อก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ...................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.13 ประชมุเพื่อพฒันา ปรับปรุงรายวชิาพลศกึษา................... 1 1 1 1 1 5 1 
3. มีการตรวจสอบดา้นหลกัสูตร        
3.1 จดัประชมุตามแผนท่ีก าหนด และมี................................. 1 1 1 1 1 5 1 
3.2 จดัประชมุตามแผนท่ีก าหนด และมีการตรวจสอบ.................. 1 1 1 1 1 5 1 
3.3 จดัประชมุตามแผนท่ีก าหนด และมีการตรวจสอบ..................  1 1 1 1 1 5 1 
3.4 คณะกรรมการบริหารกลุม่วชิาชีวติและสขุภาพประชมุ........... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.5 กลุม่วชิาพลศกึษา คณะศิลปศาสตร์ ติดตาม ........................ 1 1 1 1 1 5 1 
3.6 ติดตาม ตรวจสอบความถกูต้อง เรียบร้อยการบนัทกึ.............. 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.7 ตรวจสอบการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนการสง่เกรด................. 1 1 1 1 1 5 1 
3.8 ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมของลกัษณะ...................... 1 1 1 1 1 5 1 
3.9 ตรวจสอบความถกูต้อง และความครบถ้วนสมบรูณ์............... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.10 ตรวจสอบ พิจารณาแนวทางพฒันาปรับปรุง ....................... 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.11 ทบทวน พิจารณาแนวทางพฒันา ...................................... 1 1 1 1 1 5 1 
4. มีการปรบัปรุงแก้ไขดา้นหลกัสูตร 1 1 1 1 1 5 1 
4.1 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขวตัถปุระสงค์ของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  1 1 1 0 1 4 0.8 
4.2 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขวตัถปุระสงค์ของกลุม่วชิาชีวิต........  1 1 1 1 1 5 1 
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4.3 ทบทวนเนือ้หาวตัถปุระสงค์ของรายวิชาพลศกึษา .............        
4.4 น าผลการตรวจสอบการลงทะเบียนของนกัศกึษา ................ 1 1 1 0 1 4 0.8 
4.5 น าผลการตรวจสอบการลงทะเบียนของนกัศกึษามา..............  1 1 1 0 1 4 0.8 
4.6 ปรับปรุงแก้ไขการจดัท า มคอ.3 ให้เป็นไปตามแนว............. 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.7 ปรับปรุงแก้ไขการจดัท า มคอ.5 ให้เป็นไปตามแนว............. 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.8 น าผลการตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมมา..................  1 1 1 1 1 5 1 
4.9 น าผลการตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมของ................  1 1 1 1 1 5 1 
4.10 น าข้อมลูที่ได้จากการตรวจสอบความถกูต้องข้อมลู........... 1 1 1 1 1 5 1 
4.11 ทบทวน แนวทางก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ .................... 1 1 1 1 1 5 1 
4.12 ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาพลศกึษา........ 1 1 0 1 1 4 0.8 
ด้านอาจารย์ผู้สอน          
1.การวางแผนดา้นอาจารย์ผูส้อน        
1.1 วางแผนการประชมุก าหนดบทบาทหน้าที่............................. 1 1 1 1 1 5 1 
1.2 วางแผนการประชมุวิเคราะห์อตัราก าลงัและ......................... 1 1 1 1 1 5 1 
1.3 วางแผนประชมุก าหนดแนวทาง และเกณฑ์การ.................... 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 วางแผนการประชมุในการวางแนวทางการพฒันา................ 1 1 1 1 1 5 1 
2.การด าเนินการดา้นอาจารย์ผูส้อน        
2.1 จดัประชมุเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ และขอบเขต  ............ 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.2 จดัท าการวิเคราะห์อตัราก าลงัที่ขาดแคลด ......................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.3 จดัประชมุก าหนดแนวทางการประเมินและ......................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.4 จดัประชมุก าหนดเกณฑ์และการสง่เสริม............................ 1 1 1 1 1 5 1 
3.การตรวจสอบดา้นอาจารย์ผูส้อน        
3.1 ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชมุ ............................. 1 1 1 1 1 5 1 
3.2 ก าหนด และตรวจสอบคา่ FTES ภาระการสอน..................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.3 ตรวจสอบ และประเมินการสอน และการปฏิบตัิภาระงานอื่นๆ 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.4 ตรวจสอบ ติดตามผลการพฒันาอาจารย์พลศกึษา 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.การปรบัปรุงแก้ไขดา้นอาจารย์ผูส้อน        
4.1 น าผลการตรวจสอบ ภาระงานของอาจารย์พลศกึษา..........  1 1 1 1 1 5 1 
4.2 ปรับปรุงกระบวนการคดัเลอืกอาจารย์ผู้สอนวิชา............... 1 1 1 1 1 5 1 
4.3 พฒันาปรับปรุงแนวทางการประเมินให้มีประสทิธิภาพ 1 1 1 1 1 5 1 
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4.4 ปรับปรุงแนวทางพฒันาตนเองของอาจารย์พลศกึษา  1 1 1 1 1 5 1 
ด้านงบประมาณ          
1.การวางแผนดา้นงบประมาณ        
1.1 มหาวิทยาลยัก าหนดระเบยีบการจดัสรรคา่ธรรมเนียม 1 1 1 1 1 5 1 
1.2 ก าหนดประมาณการรายรับของศิลปะศาสตร์....................  1 1 1 1 1 5 1 
1.3 วางแผนประชมุก าหนดงบประมาณรายจา่ย....................... 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 วางแผนก าหนดงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอย.......... 1 1 1 1 1 5 1 
1.5 ก าหนดแผน  และประมาณการงบประมาณในการ.............. 1 1 1 1 1 5 1 
1.6 ก าหนดแผน และประมาณการงบประมาณรายจ่าย............. 1 1 0 1 1 4 0.8 
1.7 วางแผนการประชมุก าหนดงบงบประมาณในการ................  1 1 0 1 1 4 0.8 
1.8 วางแผนการประชมุเพื่อก าหนดงบประมาณในการจดั.......... 1 1 1 1 1 5 1 
2.การด าเนินการดา้นงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
2.1 มหาวิทยาลยัประกาศใช้ระเบียบการจดัสรรคา่...................  1 1 1 1 1 5 1 
2.2 ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไปมกีารเรียกเก็บเงินรายได้จาก....... 1 1 1 1 1 5 1 
2.3 คณะศิลปะศาสตร์มกีารเรียกเก็บเงินรายได้และติดตาม....... 1 1 1 1 1 5 1 
2.4 จดัประชมุพิจารณาก าหนดงบประมาณรายจา่ยหมวด......... 1 1 1 1 1 5 1 
2.5 จดัท าหนงัสอืขออนมุตัิงบประมาณคา่ตอบแทน................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.6 จดัท าหนงัขออนมุตัิงบประมาณ และเดินทางไปราชการ  1 1 1 1 1 5 1 
2.7 ประชมุพจิารณางบประมาณ  และท าหนงัสอืถึง.................. 1 1 1 1 1 5 1 
2.8 เสนอแผน และขออนมุตัิงบประมาณรายจา่ยใน..................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.9 จดัประชมุก าหนดงบงบประมาณในการจดัซือ้วสัดกีุฬา........ 1 1 1 1 1 5 1 

2.10 จดัท าหนงัสอืขออนมุตังิบประมาณในการจดัซือ้วสัด.ุ......... 1 1 1 1 1 5 1 
2.11 จดัประชมุก าหนดงบประมาณ เสนอแผน ขออนมุตัิ.......... 1 1 1 1 1 5 1 
2.12 ด าเนินการจดัซือ้ครุภณัฑ์ 1 1 1 1 1 5 1 
3.การตรวจสอบดา้นงบประมาณ        
3.1 มหาวิทยาลยัตรวจสอบความถกูต้องของระเบียบ...................  1 1 1 1 1 5 1 
3.2 ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไปตรวจสอบการจดัสรร...................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.3 คณะศิลปะศาสตร์ตรวจสอบงบประมาณเงินรายรับ............... 1 1 1 1 1 5 1 
3.4 ตรวจสอบความถกูต้องของรายงานการประชมุใน.................. 1 1 1 1 1 5 1 
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3.5 ตรวจสอบความถกูต้องของคา่ตอบแทน เก่ียวกบั................... 1 1 1 1 1 5 1 
3.6 จดัท าหนงัสอืขออนมุตัิเบิกจา่ยงบประมาณการ..................... 1 1 1 1 1 5 1 
3.7 ตรวจสอบความถกูต้องของงบประมาณที่ได้รับการ............ 1 1 1 1 1 5 1 
3.8 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลยั..................... 1 1 1 1 1 5 1 
3.9 แตง่ตัง้อาจารย์พลศกึษาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัด.ุ...... 1 1 1 1 1 5 1 
3.10 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับครุภณัฑ์ ........................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.การปรบัปรุงแก้ไขดา้นงบประมาณ 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.1 ทบทวน ความเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ..................... 1 1 1 1 1 5 1 
4.2 น าผลตรวจสอบการจดัสรรงบประมาณเงินรายได้.............. 1 1 1 1 1 5 1 
4.3 น าผลการตรวจสอบมาเป็นแนวทางในการวางแผนการ...... 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.4 ทบทวนการก าหนดงบประมาณรายจ่ายหมวดคา่ตอบแทน 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.5 ทบทวนงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอยใน.................. 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.6 ทบทวน และปรับแผนงบประมาณในการซอ่มแซมสถานท่ี 1 1 1 1 1 5 1 
4.7 ทบทวน และปรับแผนงบประมาณในการดแูลบ ารุง........... 1 1 1 1 1 5 1 
4.8 ส ารวจวสัดกีุฬาคงเหลอื และทบทวนพิจารณา................... 1 1 1 1 1 5 1 
4.9 ทบทวน และปรับแผนงบประมาณในการจดัซือ้ครุภณัฑ์  1 1 1 1 1 5 1 
ด้านสถานที่ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        
1.การวางแผนดา้นสถานที ่และส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้        
1.1 ก าหนดแผนการขอใช้สถานที่ในการจดัการเรียนการสอน  1 1 1 1 1 5 1 
1.2 ก าหนดแผนการส ารวจบ ารุงรักษา ซอ่มแซมสถานท่ี 1 1 1 1 1 5 1 
1.3 วางแผนประชมุก าหนดแผนการดแูลรักษาความสะอาด ........ 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 ก าหนดเกณฑ์การประเมินการใช้สถานท่ีในการเรียน.............. 1 1 1 1 1 5 1 
 1.5 ก าหนดแผนการจดัซือ้ครุภณัฑ์ 1 1 1 1 1 5 1 
1.6  วางแผนส ารวจและก าหนดพืน้ท่ีติดตัง้ตู้ท าน า้เย็น 1 1 1 1 1 5 1 
1.7 ก าหนดการใช้ วิธีการดแูลบ ารุงรักษาและ.............................. 1 1 1 1 1 5 1 
1.8 วางแผนส ารวจวสัดกีุฬา และท าแผนจดัซือ้วสัดกีุฬา...............  1 1 1 1 1 5 1 
1.9 ก าหนดการใช้วสัดกีุฬา และดแูลวสัดกีุฬา ............................ 1 1 1 1 1 5 1 
2.การด าเนินการดา้นสถานที ่และส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้        
2.1 ขอใช้สถานท่ีและจดัท าตารางในการเรียนการ................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.2 งานกีฬาส านกัพฒันานกัศกึษาประสานส านกั.................... 1 1 1 1 1 5 1 
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2.3 จดัประชมุเพื่อก าหนดการดแูลความสะอาดและ................. 1 1 1 1 1 5 1 
2.4 จดัท ารูปแบบการประเมินใช้สถานท่ีในการเรียนการ............  1 1 1 1 1 5 1 
2.5 จดัท าหนงัสอืขออนมุตัิจดัซือ้ครุภณัฑ์กีฬา ........................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.6 จดัท าหนงัสอืขออนมุตัิจดัซือ้ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว .......... 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.7 จดัท าทะเบยีนครุภณัฑ์กีฬา ด าเนินการเก็บรักษา .................. 1 1 1 1 1 5 1 
2.8 จดัท าหนงัสอืเพื่อขออนมุตัิ และจดัซือ้วสัดกีุฬา ..................... 1 1 1 1 1 5 1 
2.9 เบิกวสัดกีุฬาจากเจ้าหน้าที่พสัดคุณะศิลปศาสตร์ .................. 1 1 1 1 1 5 1 
3.การตรวจสอบดา้นสถานที ่และส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
3.1 ตรวจสอบความถกูต้องของตารางสอนและสถานท่ี 1 1 1 1 1 5 1 
3.2 ตรวจสอบผลการส ารวจสถานท่ีและครุภณัฑ์......................... 1 1 1 1 1 5 1 
3.3 ตรวจสอบตารางลงช่ือปฏิบตังิานและความเรียบร้อย.............. 1 1 1 1 1 5 1 
3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการประเมินและ...................  1 1 1 1 1 5 1 
3.5 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับครุภณัฑ์กีฬา .......................... 1 1 1 1 1 5 1 
3.6 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบการติดตัง้ตู้ ............. 1 1 1 1 1 5 1 
3.7 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจนบัครุภณัฑ์ และส ารวจ .............. 1 1 1 1 1 5 1 
3.8 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับวสัดกีุฬา ................................ 1 1 1 1 1 5 1 
3.9 คณะศิลปะศาสตร์แตง่ตัง้คณะกรรมการส ารวจ.................... 1 1 1 1 1 5 1 
4. การปรบัปรุงแก้ไขดา้นสถานที ่และส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้        
4.1 น าผลการตรวจสอบตารางการใช้สถานท่ีมาแก้ไข ............. 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.2 น าผลการตวรจสอบการซอ่มแซมสถานท่ี ......................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.3 น าผลการตรวจสอบการท าหน้าที่ของพนกังานท า.............  1 1 1 1 1 5 1 
4.4 ปรับปรุงเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการและได้รับข้อมลู................  1 1 1 1 1 5 1 
4.5 น าผลจากการประเมินจากผู้ใช้บริการนกัศกึษา ................ 1 1 1 1 1 5 1 
4.6 ส ารวจครุภณัฑ์คงเหลอื น าผลการตรวจสอบ....................... 1 1 1 1 1 5 1 
4.7 น าผลที่ได้จากการตรวจสอบ และส ารวจตู้ท าน า้เย็น ......... 1 1 1 1 1 5 1 
4.8 น าผลการตรวจนบัครุภณัฑ์ เพื่อท าแผนการจดัซือ้..............  1 1 0 1 1 4 0.8 
4.9 น าผลการตรวจรับ และตรวจสอบการจดัซือ้วสัดกีุฬา ............ 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.10 คณะศิลปศาสตร์น าผลการตรวจนบัวสัดกีุฬา 1 1 1 1 1 5 1 
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จากตาราง 69 แสดงค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้และความรับผิดชอบต่อสงัคมของรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศึกษา หมวด
วิชาศึกษา  ทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีองค์ประกอบท่ี 2 ด้านกระบวนการ (Process) 
พบวา่ คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 โดยมีข้อท่ีผา่นเกณฑ์ทัง้หมด 

ตาราง 70 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้และ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของรูปแบบการบริหารจดัการวิชาพลศกึษา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป       
ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลลพัท์ (Output) 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

องค์ย่อยประกอบที ่3.1 ดา้นคณุภาพผูเ้รียน 
1.นกัศกึษาเรียนวชิาพลศกึษาในฐานะวิชาศกึษาทัว่ไป.............  1 1 1 1 1 5 1 
1.1 นกัศกึษามีคณุธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต.................  1 1 1 1 1 5 1 
1.2 นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักาย......................  1 1 1 1 1 5 1 
1.3 นกัศกึษามีทกัษะพืน้ฐานของการออกก าลงักายและ...........  1 1 1 1 1 5 1 
1.4 นกัศกึษามีจิตอาสา เสยีสละ.............................................. 1 1 1 1 1 5 1 
1.5 นกัศกึษามีทกัษะการใช้ภาษาเพื่อการสือ่สาร......................  1 1 1 1 1 5 1 
องค์ย่อยประกอบที ่3.2 ดา้นประสิทธิภาพการบริหารงาน 
1.ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไปมีบทบาทหน้าที่หลกั.....................  1 1 0 1 1 4 0.8 

2.คณะศิลปศาสตร์มีบทบาทหน้าที่ในการสนบัสนนุ.................... 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.กลุม่พลศกึษา คณะศิลปศาสตร์มีมีบทบาท........................... 1 1 1 1 1 5 1 

 
จากตาราง 70 แสดงค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของรูปแบบการบริหารจดัการวิชา

พลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีองค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลลัพท์ 
(Output)  พบวา่ คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 โดยมีข้อท่ีผา่นเกณฑ์ทัง้หมด 
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ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล วา่ท่ีร้อยตรีเชาวนนัท์  ทะนอก 
วัน เดือน ปี เกิด 24  มีนาคม  2524 
สถานที่เกิด จงัหวดันครราชสีมา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2537  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6   

       จากโรงเรียนชมุชนวดับ้านหนองกง จงัหวดับรีุรัมย์  
พ.ศ. 2542  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  
       จากโรงเรียนนางรอง  จงัหวดับรีุรัมย์  
พ.ศ. 2545  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ.)   
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
       จากสถาบนัราชภฏับรีุรัมย์  
พ.ศ. 2548  การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  
       สาขาวิชาพลศกึษา  
       จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562  การศกึษาดษุฎีบณัฑิต (กศ.ด.)  
       สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา   
       (การบริหารพลศกึษาและกีฬา)  
       จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 424 หมู ่3 หมูบ้่านทรัพย์รุ่งเรือง ต าบลเมืองศรีไค   
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 34190   
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