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การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

สาขาวชิาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด าเนินการวิจยัทัง้หมด 3 ระยะ โดยระยะท่ี 1 จุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจสภาพและ
ปัญหาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 160 
คน วิเคราะห์โดยใช้สถิตพืิน้ฐานคือค่าคะแนนเฉล่ีย (M) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) จากนัน้น าผลการวเิคราะห์ท่ีได้มา
ค านวณหาค่าดชันีความต้องการจ าเป็น ด้วยวธีิการ Modified Priority Need Index ระยะที่ 2 มีจดุมุ่งหมายเพ่ือการสร้าง
และพัฒนารูปแบบโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัย  EDFR กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน 20 คน ด าเนินการ
วิเคราะห์รูปแบบจากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ  20 คน โดยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) แล้วประเมิน
รูปแบบ โดยใช้สถิติพืน้ฐานคือค่าคะแนนเฉล่ีย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนผลการประเมินรูปแบบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยใช้สถิตทิดสอบที แบบ One sample t-test ระยะท่ี 3 มีจดุมุ่งหมาย
เพ่ือการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบ โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน 160 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตพืิน้ฐานคือ
ค่าคะแนนเฉล่ีย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพรูปแบบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบ One sample t-test ผลการวิจยัพบว่า (1) ผลการส ารวจ
สภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี พบว่า การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นสภาพการด าเนินการปัจจุบันกับสภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงั  ด้านท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นมากท่ีสุด คือ ด้านการควบคุม (PNIb = 0.39) รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบ (PNIb = 0.36) และ ด้านการ
ประเมิน (PNIb = 0.35) ตามล าดบั (2) การสร้างและพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี พบว่า ด้านการควบคุม สรุปได้ 14 ค าหลัก 58 หวัข้อย่อย ด้านการตรวจสอบ 
สรุปได้ 14 ค าหลัก 54 หวัข้อย่อย ด้านการประเมิน สรุปได้ 14 ค าหลัก 70 หวัข้อย่อย ด้านการทบทวนหลังการปฏิบัติ
กิจกรรม สรุปได้ 14 ค าหลัก 42 หวัข้อย่อย และผลการประเมินรูปแบบทัง้ 4 ด้าน มีความถูกต้องและความเหมาะสมสูง
กว่าเกณฑ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) การตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี พบว่า ด้านการควบคุม ด้านการตรวจสอบ ด้านการ
ประเมิน และด้านการทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม  มีความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูงกว่าเกณฑ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
ค าส าคญั : การทวนสอบ, ผลการเรียนรู้, หลกัสตูรสาขาวชิาพลศกึษา 
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The purpose of this research were to develop learning outcome verification among 

undergraduates in the bachelor’s degree in Physical Education curriculum. There were three phases; the 
objective in the first phase was a survey of the problems of learning outcomes verification. The sample was 
consisted of one hundred and sixty who studied in the Physical Education curriculum and the data were 
analyzed by mean, standard division and after using modified priority need index (PNImodified). The 
objectives in the second phase was to create and to develop the modified technical research program in 
EDFR. The sample was consisted of twenty experts who analyzed the content and evaluated the interview 
model from twenty experts and using mean, standard division and compared differences of evaluate scoring 
model by a one sample t-test. The objectives in the third phase was a model quality check from one hundred 
and sixty stakeholders. The data was analyzed by mean, standard division and compared the differences 
between scoring a model quality check with a defined criteria by one sample-t-test. The results of research 
found the following : (1) the survey and the problems of learning outcomes verification among bachelor’s 
degree students in physical education curriculum which found that the need assessments on the present 
process and expect after process, control (PNIb = 0.39) was at the highest needs assessment, followed by 
checking (PNIb = 0.36) and the evaluation (PNIb = 0.35) respectively; (2) to create and develop the model of 
learning outcome verification of Bachelor’s degree in physical education curriculum which found that the 
summary of control was fourteen main words and fifty-eight subtitles, the summary of the quality check was 
fourteen main words and fifty-four subtitles, and the summary of evaluation included fourteen main words 
and seventy subtitles, and the summary of reviews after activities was fourteen main words forty-two subtitles 
and the results of evaluation model in four areas, such as accuracy and suitability were higher than criteria at 
the statistically significant level of .05; (3) the model quality check of learning outcome verification of 
Bachelor’s degree students in physical education curriculum found that control, checking, evaluation and 
review after activities were benefit and possible higher than the criteria at a statistically significant level of 
.05. 
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นิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธาวุฒิ ปลืม้ส าราญ และ ดร.สาธิน ประจันบาน กรรมการสอบดุษฎี
นิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ความรู้ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขและวิจารณ์ผลงานท าให้งานวิจัยมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึน้ และขอขอบคณุผู้ เช่ียวชาญทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมทัง้ให้
ค าแนะน าแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้มีคณุภาพ 

ขอขอบคณุคณาจารย์ภาควิชาพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี
ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณมิตรภาพจากเพ่ือนๆ พ่ีๆ 
น้องๆ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้พลศกึษา และสาขาวิชาการบริหารพลศกึษาและกีฬา ขอขอบคณุ 
ดร.ธิติพงษ์ สุขดี ดร.ไพญาดา สังข์ทอง และ ดร.ลักษมี ฉิมวงษ์ ท่ีให้ค าแนะน าการท าดุษฎีนิพนธ์ 
ตลอดจนนิสิตระดบับณัฑิตศกึษาทกุท่าน และผู้ มีพระคณุทกุท่านท่ีมิได้เอ่ยนาม ท่ีให้ค าปรึกษาและ
เป็นเพ่ือนร่วมทางในการศกึษาของผู้วิจยัตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคณุครอบครัว คณุพ่อ ด.ต.สุพิศ แก้วคล้าย คณุแม่ระรินทร์ โภคา ท่ีดแูล
และให้ก าเนิด ขอบคณุ อรุวศี วฒันวรางกรู ท่ีให้ก าลงัใจเสมอมา ขอบคณุครอบครัว ญาต ิพ่ี น้อง ทกุ
ทา่นท่ีให้ก าลงัใจและสนบัสนนุผู้วิจยัด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี  ้ผู้ วิจัยขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทิตาแด่
บุพการี บูรพาจารย์ และผู้ มีพระคณุทุกท่านทัง้อดีตและปัจจุบนั ท่ีท าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีโอกาสทาง
การศกึษาและประสบความส าเร็จมาจนตราบเท่าทกุวนันี ้
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

สถาบนัอดุมศกึษามีบทบาทส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ และเป็นสถาบนัหลกัท่ี
มีบทบาทในการชีน้ าสงัคมมาโดยตลอด สงัคมทัว่ไปให้การยอมรับและให้ความส าคญักบัสถาบนั 
อดุมศกึษาวา่เป็นสถาบนัหลกัของประเทศ การศกึษาระดบัอดุมศกึษา เป็นการศกึษาระดบัสงูท่ีมุ่ง
พัฒนาคนเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นท่ีจะ
พฒันาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึน้ อันจะเป็นฐานส าคญัในการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ 
ภารกิจท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศและสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558) 
รวมทัง้การมุ่งผลิตบณัฑิตมีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของ
ชาติปรัชญาของการอดุมศกึษา ปรัชญาของสถาบนัอดุมศกึษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ท่ีเป็นสากลให้การผลิตบณัฑิตระดบัอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเช่ือว่าก าลงัคนท่ีมีคณุภาพต้อง
เป็นบคุคลท่ีมีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีท่ีสร้างสรรค์ประโยชน์ตอ่สงัคม และมีศกัยภาพใน
การพึง่พาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอนัดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่
การพฒันาท่ียัง่ยืนและทดัเทียมมาตรฐานสากล ท าให้สถาบนัอดุมศกึษา จะต้องด าเนินการในทุก
รูปแบบท่ีจะท าให้การศึกษาในระดบัอดุมศึกษามีคณุภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประเทศได้อยา่งเตม็ท่ี (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2543) 

กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซ า้ซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพโดยใช้
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) เพ่ือยกระดบัคณุภาพอุดมศึกษาไทย พฒันาการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานท่ีเกิดขึน้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อดุมศกึษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศใน
ยคุโลกาภิวฒัน์ สนบัสนนุการพฒันาท่ียัง่ยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพืน้ฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ โดยการก าหนดกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิ ธีการประกันคุณ ภาพการศึกษา  (ส านักงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา , 2557)  
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศกึษา และเพ่ือเป็นการ
ประกนัคณุภาพของบณัฑิตในระดบัอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา และประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2552 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) หลักส าคญั คือ มุ่งเน้นขัน้ตอนการ
ด าเนินการ กระบวนการพฒันาปรับปรุง และการประกนัคณุภาพหลกัสตูร การเปิดโอกาสให้เทียบ
โอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทัง้ระบบและ
กลไกท่ีให้ความมัน่ใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศกึษาศาสตร์มี 6 ด้านคือ 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) 
ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ (กระทรวงศกึษาธิการ
, 2554) 

เพ่ือให้บัณฑิตเกิดการเรียนรู้ทัง้วิชาการและการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมี
ความสุข เพ่ือเป็นหลักประกันว่านิสิต/นักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการประเมิน มีการทวนสอบความรู้ความสามารถของนิสิต/นกัศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเกณฑ์การ
ประเมินคณุภาพภายในมีการก าหนดไว้ว่าหลกัสูตร ท่ีมีคณุภาพ ตามหลักเกณฑ์ตวับ่งชีผ้ลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานขัน้ต ่า 
จ านวน 12 ข้อ  โดยมีเกณฑ์การผา่นการประเมิน คือ ผา่นเกณฑ์ตามตวับง่ชีผ้ลการด าเนินการตาม
เกณฑ์ข้อท่ี 1 - 5 และมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีผ้ลการ
ด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแตล่ะปี (ส านกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2557) ทัง้นีใ้น 12 ตวั
บ่งชีน้ัน้มีข้อก าหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ืองทุกหลกัสูตร ซึ่งรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) ในหมวด 7 การประกันคณุภาพ
หลักสูตร ข้อ 7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ก าหนดตัวบ่งชีข้้อท่ี  6 ระบุไว้ว่า มีการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา เป็นเกณฑ์ข้อหนึง่ท่ีให้ความส าคญักบั
การทวนสอบผลสัมฤท ธ์ิของนิ สิ ต /นักศึกษ าตามมาตรฐานผลการเรียน รู้ ท่ี ก าหนด 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554; คณะพลศึกษา, 2556; ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 
2557) จึงเห็นได้ว่าการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษานับเป็นส่วนหนึ่งของ
ความรับผิดชอบในระบบประกนัคณุภาพภายในของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีจะต้องด าเนินการให้เกิด
ความมัน่ใจวา่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็นท่ีเข้าใจตรงกนัทัง้สถาบนัอดุมศกึษา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิก าหนดกรอบแนวทางให้แก่คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ผู้ ใช้
บณัฑิตและผู้ประเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของบณัฑิตในด้านความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิต/นักศึกษา ในระดับคุณวุฒิต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้เหล่านีจ้ะมีลักษณะกว้าง ๆ และจะต้องแปลความหมายโดยผู้ มี
ประสบการณ์ท่ีคุ้นเคยกับสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ โดยการทวนสอบนัน้ หมายถึง การด าเนินการหา
หลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือ
ยืนยนัพิสูจน์ว่า สิ่งท่ีก าหนดขึน้นัน้ได้มี การด าเนินการและบรรลเุป้าหมายตามวตัถุประสงค์ การ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต/นกัศกึษา เป็นสว่นหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคณุภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งจะต้องด าเนินการท่ีให้ความมัน่ใจได้ว่า 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็นท่ีเข้าใจตรงกนัทัง้สถาบนัฯ และมีการด าเนินการจดัการเรียน
การสอนจนบรรลผุลส าเร็จนัน้คือต้องมีการทวนสอบ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบ
ด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเช่ือถือได้ อย่างไรก็ตาม
สถาบนัอดุมศึกษาท่ีเปิดสอนจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพ่ือให้มัน่ใจว่าจะรักษา
มาตรฐานไว้ได้อย่างสม ่าเสมอ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) จึงเห็นได้ว่าการ
ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิต/นกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เป็นการตรวจสอบ
ว่า รายวิชานัน้ๆ ได้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีท าให้ผู้ เรียนได้รับผลการเรียนรู้เป็นไปตามท่ี
หลกัสตูรก าหนด และเป็นไปตามการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูร
สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) หรือไม่ อีกทัง้เม่ือทวนสอบหลายๆ รายวิชาในหลกัสตูรนัน้ๆ จะ
ท าให้ทราบว่าหลักสูตรดงักล่าวมีมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการหรือไม ่
(ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยัพายพั, 2558)  

ปัจจบุนัสาขาวิชาพลศกึษาเป็นสาขาหนึ่งท่ีเปิดการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษา จะ
เห็นได้จากการท่ีสถาบนัในระดบัอดุมศกึษามีการเปิดหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต ครุศาสตรบณัฑิต 
และหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา ทัง้ในสถาบนัระดบัอดุมศกึษาในก ากบัของ
รัฐและของเอกชน โดยสถาบนัท่ีเปิดสอนต้องท าหน้าท่ีผลิตครู 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เน่ืองจากการพลศึกษานัน้มีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศชาต ิ
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(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ , 2559) ดังท่ีปรากฎว่าในการบริหารประเทศโดยใช้การศึกษาเป็น
ปัจจยัหลกันัน้ แผนการศกึษาชาติทกุฉบบัมกัจะมุ่งเน้นให้เกิดผลสมัฤทธ์ิโดยรวมด้วยพืน้ฐานทาง
การศกึษา 4 ด้าน ซึ่ง 1 ในนัน้คือ ด้านพลศกึษา โดยมุ่งเน้นให้คนมีสขุภาพสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย
และจิตใจและมีน า้ใจเป็นนกักีฬา การพลศกึษาเป็นการศกึษาท่ีมีจดุหมายท่ีจะส่งเสริมผู้ เรียนให้มี
พฒันาการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว
ร่างกาย ท่ีได้เลือกสรรแล้วเป็นส่ือท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ของมนษุย์ทกุช่วงของวยัไม่วา่จะเป็นวยัเด็ก 
วยัรุ่น วยัผู้ ใหญ่ หรือแม้แต่วยัชราก็ตาม ถ้าหากได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพลศึกษาอย่างเหมาะสม 
ทกุช่วงวยัตา่งๆ ดงักล่าว จะช่วยให้การพฒันาทางการเคล่ือนไหวและพฒันาการด้านอ่ืนๆ จะดีไป
ด้วย การผลิตบณัฑิตนิสิต/นักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาให้มีคณุภาพ มีความรู้ทักษะและความ
ช านาญ มีคณุธรรมจริยธรรมนัน้ มีความส าคญัมาก จ าเป็นต้องมีมาตรฐานในการผลิตท่ีจะต้อง
สร้างความมัน่ใจแก่สงัคมว่าสามารถพฒันานกัพลศกึษาท่ีมีคณุภาพ เน่ืองจากการเรียนการสอน
วิชาพลศกึษาเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย จึงท าให้เนือ้หาท่ีเหมาะสมกบัวยั และความพร้อม
ของสถานศกึษาแตกตา่งกนั การเลือกกิจกรรมพลศกึษาและเนือ้หาท่ีเหมาะสมนบัวา่ส าคญัยิ่งกบั
การผลิตและพฒันาผู้ เรียน และด้วยเนือ้หา กิจกรรม วิธีสอนของพลศกึษามีความหลากหลาย ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ จึงท าให้การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในวิชาพลศึกษามีความ
หลากหลายตามไปด้วย และปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูร อีกทัง้รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาวิชาพลศกึษายงัไม่มีรูปแบบ
ท่ีเฉพาะเจาะจงตรงตามเนือ้หาของสาขาวิชา จึงจ าเป็นท่ีจะต้องหาวิธีการทวนสอบให้เหมาะสม
กบัสาขาวิชาพลศกึษา 

ดงันัน้การด าเนินการทวนสอบผลมาตรฐานผลการเรียนรู้จึงเป็นต้องมีเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การทวนสอบท่ีมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล และสะดวกต่อการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัยฯ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) โดยมาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม รวมทัง้การก ากบัให้สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร จะ
เร่ิมตัง้แต่ระดับรายวิชาโดยอาจารย์ผู้ สอนเป็นผู้ด าเนินการอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้
ก ากับดแูลให้สารสนเทศของหลกัสตูรกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้เข้าใจถึงปรัชญาความส าคญัและ
วตัถุประสงค์ของหลักสูตรถ่ายทอดลงมาสู่ระดบัรายวิชา และตัง้กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ระดบัหลกัสูตรขึน้มาเพ่ือพิจารณารายงาน เอกสารและหลกัฐานประกอบ แล้วสรุปน าส่งรายงาน
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ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับหลักสูตรให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรทราบ อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรน าส่งรายงานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิต่อคณะรับทราบ (ฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2557; ส านกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 
2557) 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
สร้างความเข้าใจไปยังอาจารย์ผู้ สอน เพราะการบริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558) ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ ท่ีมี
ภาระหน้าท่ีในการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน ตัง้แต่การวางแผน การควบคมุคณุภาพ 
การติดตามประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตร ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศกึษา อีกทัง้ยงัเป็นผู้ ท่ี
ด าเนินการรับผิดชอบการพฒันาหลกัสตูร ให้มีมาตรฐานและคณุภาพการศกึษาสูงขึน้ สอดคล้อง
กบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาของคณะกรรมการการอดุมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และก าหนดตวับ่งชีด้้านมาตรฐานและ
คณุภาพการศึกษา (ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2557) โดยการด าเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิไม่เพียงแต่เป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตรเท่านัน้ แต่ยังเป็นการยืนยัน
กระบวนการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพตรงตามปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรเพ่ือให้บณัฑิต
มีความพร้อม ออกสู่ตลาดแรงงาน และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรให้ความส าคญักบักระบวนการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ 

จากเหตผุลท่ีกล่าวมาดงักล่าว ผู้วิจยัจึงสนใจพฒันารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี เพ่ือเป็นแนวทางในการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดบัรายวิชาและระดบัหลกัสตูรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่การจดัการเรียนการสอน
ตรงตามอตัลกัษณ์และบริบทหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี รวมทัง้ท าให้ได้รับ
การยอมรับในการจดัการศกึษาท่ีสามารถพฒันาประสิทธิภาพในด้านตา่งๆ ได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 
ค าถามการวิจัย 

1. สภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา 
ในระดบัปริญญาตรี เป็นอยา่งไร 
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2. รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีควรมีองค์ประกอบและวิธีการด าเนินการอยา่งไร 

3. รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มีคณุภาพเป็นอยา่งไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ผู้วิจยัก าหนดความมุง่หมายของการวิจยั เป็น 2 ระดบัคือ 
ความมุ่งหมายหลัก  เพ่ือพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ความมุ่งหมายเฉพาะ  
1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
2. เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี  
3. เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร

สาขาวิชาพลศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยนีจ้ะท าให้ได้รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลกัสูตรสาขาวิชา

พลศึกษา ระดบัปริญญาตรี อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมี
คณุภาพ สามารถน าผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานบริหารหลกัสตูรของหลกัสตูร
สาขาวิชาพลศกึษา ระดบัปริญญาตรี ตลอดจนใช้ในการทวนสอบผลการเรียนรู้ได้ตรงตามสภาพ
การด าเนินงานและบริบทของสถาบนัการผลิตครูพลศึกษาได้อย่างแท้จริง และสามารถท าให้การ
ผลิตนิสิต/นักศึกษามีมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ อีกทัง้ยังน าผลการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ไปประกอบผลการด าเนินงานตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลกัสตูร ซึง่จะท าให้เกิดการยอมรับและท าให้การจดัการศกึษามีการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

การพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา 
ระดบัปริญญาตรีนี ้เป็นการศกึษาและพฒันาขึน้ตามสภาพการด าเนินงานการบริหารหลกัสตูรและ
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การจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาพลศกึษา ระดบัปริญญาตรี มีขอบเขตการวิจยัโดยแบ่งตาม
ระยะของการวิจยั ดงันี ้ 

ระยะที่  1 การส ารวจสภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 1 เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร

ของสถาบนัการศกึษาของรัฐท่ีเปิดหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ระดบัปริญญาตรี ประกอบไปด้วย  
1. มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง เป็น

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 50 คน  
2. สถาบนัการพลศกึษา 17 แหง่ เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 85 คน  
3. มหาวิทยาลยัราชภฏั 26 แหง่ เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 130 คน  
รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 265 คน  

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970)  แล้วท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้มีสัดส่วน (Proportion Stratified Random 
Sampling) ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 160 คน 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
1. สภาพการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน

ระดบัปริญญาตรี  
2. ปัญหาในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา 

ในระดบัปริญญาตรี  
3. ความต้องการจ าเป็นในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร

สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี  
ระยะที่  2 การสร้าง และพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี  โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัย EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี  ้ก าหนดผู้ ให้ ข้อมูลในการก าหนดรูปแบบประกอบด้วย 

ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือใช้ในการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  โดยเป็นผู้ เช่ียวชาญมีความรู้
ด้านการบริหารหลกัสูตรและงานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศึกษาระดบั
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ปริญญาตรี จากหน่วยงานการศึกษาทัง้ภาครัฐ ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ตามเกณฑ์การคดัเข้า ดงันี ้

1) จบการศึกษาในระดบัปริญญาเอกในสาขาทางพลศึกษา หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

2) ปฏิบตัิหน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานประกนัคณุภาพการศกึษา ไม่น้อย
กวา่ 5 ปี  

3) มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารหลักสูตร หรือ งานประกัน
คุณภาพของหลักสูตร หรือ งานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

จากนัน้ด าเนินการ ขยายกลุม่ผู้ เช่ียวชาญด้วยวิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบก้อน
หิมะ (Snowball sampling technique) โดยด าเนินการขยายกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ  จากการให้
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญท่ีด าเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในระยะท่ี 1 แล้วก าหนด
เพิ่มเติมจนครบจ านวน 20 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ท่ีสร้างขึน้  

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตวัแปรต้น คือ สารสนเทศท่ีได้จากการสงัเคราะห์ผลการวิจยัในระยะท่ี 1  
ตัวแปรคั่นกลาง คือ รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร

สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ซึง่มี 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ด้านการควบคมุการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2. ด้านการตรวจสอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3. ด้านการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
4. ด้านการทบทวนหลังการปฏิบตัิกิจกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 
ตวัแปรตาม ประกอบด้วย 

1. ความถูกต้องของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
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ระยะที่  3 การตรวจสอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 3 เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร

ของสถาบนัการศกึษาของรัฐท่ีเปิดหลกัสูตรสาขาวิชาพลศกึษา ระดบัปริญญาตรี ประกอบไปด้วย  
1. มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง เป็น

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 50 คน  
2. สถาบนัการพลศกึษา 17 แหง่ เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 85 คน  
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 26 แห่ง เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 130 คน รวม

เป็นจ านวน 265 คน  
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970)  แล้วท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้มีสัดส่วน (Proportion Stratified Random 
Sampling) ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 160 คน โดยเป็นกลุม่ตวัอยา่งเดียวกบัระยะท่ี 1 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตวัแปรต้น คือ รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชา

พลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ซึง่มี 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ด้านการควบคมุการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2. ด้านการตรวจสอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3. ด้านการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
4. ด้านการทบทวนหลังการปฏิบตัิกิจกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 
ตวัแปรตาม คือ 

1. ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

2. ความเป็นไปได้ของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูร
สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการด าเนินการการสร้างแบบแผนหรือลกัษณะ
ของการจดัการเพ่ือน าไปใช้พฒันาตามวตัถปุระสงค์ ให้เกิดคณุลกัษณะตามท่ีคาดหวงั โดยในการ
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วิจัยครัง้นี ้มีกระบวนการ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน การสร้างรูปแบบ การ
ตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบ 

2. การทวนสอบ หมายถึง กระบวนการด าเนินการหาหลกัฐานเพ่ือยืนยนัพิสจูน์ว่า สิ่งท่ี
ก าหนดไว้นัน้ ได้มีการด าเนินการ และบรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้หรือไม ่ซึง่วิธีการใน
การหาหลักฐาน อาจท าได้หลากหลายวิธีและแตกต่างกันไปในมาตรฐานแต่ละด้าน อาทิ การ
สังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์ เป็นต้น  โดยการทวนสอบนัน้สามารถ
ด าเนินการได้ใน 2 ระดบั คือ ระดบัรายวิชา และระดบัหลกัสตูร  

3. มาตรฐานการเรียนรู้ หมายถึง การบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม 
ใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้   

4. รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี หมายถึง แบบแผนหรือลักษณะของการจัดการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ทัง้รายวิชาท่ีเป็นทฤษฎีและปฏิบตัิให้
ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ทัง้หมด 6 ด้าน ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ดงันี ้

4.1 ด้ านการควบคุมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียน รู้  หมายถึ ง 
กระบวนการด าเนินงานท่ีมีลักษณะเป็นขัน้ตอนด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้ เรียนเม่ือสิน้สุดการเรียนรู้ในแต่ละกระบวนการ โดยมุ่งเน้นกระบวนการแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบ 
ก าหนดแผนการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน เพ่ือให้
บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ทัง้ 14 ปัจจัยน าเข้า คือ 1)การรับนิสิตใหม ่    
2)การรับอาจารย์ใหม่ 3)การแต่งตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรและการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 4)การปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษา 5)กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 6)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7)การประเมินผู้ เรียน 
8)การดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต 9)การพฒันาอาจารย์ 10) การวางระบบผู้สอน 11)การพฒันาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 12)กระบวนการจัดการเรียนการสอน 13)สาระของรายวิชาในหลักสูตร       
14)การตรวจสอบบณัฑิต โดยมีรายการองค์ประกอยย่อยในการประเมิน จ านวน 58 องค์ประกอบ
ยอ่ย 
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4.2 ด้านการตรวจสอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานประเมินความครบถ้วนของกิจกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประกอบไปด้วยวิธีการตรวจสอบ เคร่ืองมือในการตรวจสอบ และก าหนดผู้ตรวจสอบ เพ่ือติดตาม
กระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลสมัฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีก าหนด ทัง้ 14 ปัจจยัน าเข้า คือ 1)การรับนิสิต/นกัศกึษาใหม ่2)การรับอาจารย์ใหม ่3)การ
แตง่ตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและการบริหารอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 4)การปฐมนิเทศก่อน
เข้าศกึษา   5)กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิต/นกัศกึษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 6)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7)การประเมินผู้ เรียน 8)การดูแลการให้
ค าปรึกษานิสิต/นักศึกษา 9)การพัฒนาอาจารย์ 10) การวางระบบผู้ สอน 11)การพัฒนาสิ่ง
สนบัสนุนการเรียนรู้ 12)กระบวนการจดัการเรียนการสอน 13)สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 14)
การตรวจสอบบณัฑิต  โดยมีรายการองค์ประกอยย่อยในการประเมิน จ านวน 54 องค์ประกอบ
ยอ่ย 

4.3 ด้านการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของขัน้ตอนของกิจกรรม โดยจดัท าสรุปผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ มารายงานคณะกรรมการประจ าหลกัสตูร ทัง้ 14 ปัจจยัน าเข้า คือ 1)การ
รับนิสิต/นกัศึกษาใหม่ 2)การรับอาจารย์ใหม่ 3)การแต่งตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรและการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 4)การปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา 5)กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของ
นิสิต/นกัศกึษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 6)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 7)การประเมินผู้ เรียน 8)การดูแลการให้ค าปรึกษานิสิต/นักศึกษา 9)การพัฒนาอาจารย์ 10) 
การวางระบบผู้สอน 11)การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 12)กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
13)สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 14)การตรวจสอบบณัฑิต โดยมีรายการองค์ประกอยย่อยในการ
ประเมิน จ านวน 70 องค์ประกอบยอ่ย 

4.4 ด้านการทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเพ่ือวิเคราะห์โดยอาศยัข้อมลูจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากผู้
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องว่าเกิดอะไรขึน้บ้างกับการจัดกิจกรรม สาเหตุของการเกิด และจะสามารถ
ด าเนินการให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร โดยเอาบทเรียนจากความส าเร็จและความล้มเหลวของการ
ท างานท่ีผ่านมา เพ่ือน ามาพฒันาหรือการปรับปรุงการท างาน  ทัง้ 14 ปัจจยัน าเข้า คือ 1)การรับ
นิสิต/นักศึกษาใหม่ 2)การรับอาจารย์ใหม่ 3)การแต่งตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 4)การปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา 5)กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของ
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นิสิต/นกัศกึษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 6)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 7)การประเมินผู้ เรียน 8)การดูแลการให้ค าปรึกษานิสิต/นักศึกษา 9)การพัฒนาอาจารย์ 10) 
การวางระบบผู้สอน 11)การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 12)กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
13)สาระของรายวิชาในหลกัสตูร  14)การตรวจสอบบณัฑิตโดยมีรายการองค์ประกอยย่อยในการ
ประเมิน จ านวน 42 องค์ประกอบยอ่ย 

5. หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี หมายถึง หลกัสูตรท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ จากส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุรุสภา โดยมีช่ือหลกัสูตรคือ ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) ศึกษา
ศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาพลศกึษาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบั
พลศกึษา เชน่ สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา สาขาวิชาพลศกึษาและการจดัการกีฬา เป็นต้น 

6. สภาพการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี หมายถึง ลกัษณะหรือสภาพท่ีปรากฏขึน้ในสถานการณ์จริงของกระบวนการ
หรือขัน้ตอนการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญา
ตรี ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ตามการรับรู้ หรือความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อการทวน
สอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

7. ปัญหาในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี หมายถึง อุปสรรคหรือสิ่งขดัขวางความสะดวกต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในการทวน
สอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

8. ความต้องการจ าเป็นในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี  หมายถึง ความแตกต่างของสภาพการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีความคาดหวังต่อกระบวนการทวนสอบ กับสภาพท่ีเป็นจริงของ
กระบวนการทวนสอบในปัจจุบนั ซึ่งความแตกต่างท่ีว่านี ้ได้มาจากการประเมินความต้องการ
จ าเป็นจากตวัอาจารย์ประจ าหลกัสตูรเอง เพ่ือท่ีว่าการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้นัน้จะได้
สอดคล้องตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของตวัอาจารย์ประจ าหลักสูตรเอง กระท าโดยการให้
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร ตอบสนองต่อข้อความรายการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับประเด็นท่ีต้องการศึกษา
ข้อละ 2 ค าตอบ โดยค าตอบแรกจะตอบสนองในสภาพการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
เป็นอยูจ่ริงในปัจจบุนั สว่นค าตอบท่ีสองจะตอบสนองในสภาพท่ีอาจารย์ประจ าหลกัสตูรคาดหวงั   

9. คุณภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตรสาขาวิชา
พลศึกษา ในระดับปริญญาตรี  หมายถึง การท่ีรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ของ



  13 

หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรีท่ีได้สร้างและพัฒนาขึน้ มีมาตรฐาน ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยประเมินจาก 4 ด้าน ดงันี ้

9.1 ความถูกต้องของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี หมายถึง การท่ีรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ สามารถสะท้อนผล
การประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ เรียน ได้อย่างถูกต้อง ให้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ส่งผลให้
กระบวนการทวนสอบมีความน่าเช่ือถือ และสามารถสะท้อนคุณภาพของหลักสูตรได้ตรงตาม
ความเป็นจริง บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่างแท้จริง บนกระบวนการท่ี
นา่เช่ือถือ สามารถอ้างอิงแหลง่ท่ีมาของข้อมลูได้อยา่งแท้จริง  

9.2 ความเหมาะสมของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี หมายถึง การท่ีรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ 
สามารถน าไปใช้ในการประเมินกระบวนการด าเนินงานในส่วนของการวดัและประเมินผลความรู้ 
ความสามารถได้ตรงตามตัวชีว้ัด หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังทัง้ 6 ด้านได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและเง่ือนไขของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประเมินต้องไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 

9.3 ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี หมายถึง การท่ีรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มา
สามารถตอบสนองความต้องการในการน าไปใช้ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างครอบคลุมและทนัเวลา 
และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบง่ชีถ้ึงข้อควรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพฒันาการด าเนินงานให้มี
คณุภาพและมีมาตรฐานของหลกัสตูร ตลอดจนพฒันาความสามารถของผู้ เรียนในแตล่ะรายวิชา
ให้สามารถพฒันาความรู้ ความสามารถจนบรรลตุามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัได้อย่างเป็นรูปธรรม 

9.4 ความเป็นไปได้ของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี หมายถึง การท่ีรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีความ
สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงและสามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบตัิ คุ้มคา่ และเหมาะสม 
เกิดการยอมรับจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
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10. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง ผู้ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการสอน หรือ ดูแล
หลกัสูตรสาขาวาพลศึกษาในระดบัปริญญาตรี ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งในการ
วิจยันี ้คือ อาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาพลศกึษาของหลกัสตูรท่ีเปิดสอน 
ซึง่มีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจยัในสาขาวิชาพลศกึษา 

11. ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเป็นแหล่งข้อมลูใน
การวิจยั โดยก าหนดเกณฑ์ คือ มีคณุวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาเอกในสาขาพลศึกษาหรือ
สาขาท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเก่ียวข้องกบังานการบริหารหลกัสตูร งานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
และงานประกนัคณุภาพทางการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

12. ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หมายถึง ผู้ ท่ีมีบทบาทหน้าสัมพันธ์กับรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยในการวิจัยนี ้คือ 
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรพลศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีเปิดการเรียนการสอนสาขาพลศกึษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจยัเพ่ือพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้    ของหลกัสูตรสาขาวิชา
พลศึกษา ระดบัปริญญาตรี ในครัง้นี ้ผู้ วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดจากองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
มาตรฐานการศกึษาแหง่ชาติ แนวทางการทวนสอบ แนวทางการบริหาร และการประเมินหลกัสตูร
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัมาตรฐานการศกึษาแหง่ชาต ิประกอบด้วย 
1.1 มาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

เร่ืองมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศกึษาศาสตร์มี 6 ด้าน ดงันี ้1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทกัษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัว เลข การส่ือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียน รู้ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2554)  

1.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Thai Qualifications 
Framework forHigher Education: TQF : HEd (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2552) 

1.3 การประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร (ฝ่ายประกนัคณุภาพ มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ. 2558) 
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2. แนวคดิเก่ียวกบัการบริหาร ประกอบด้วย 
2.1 กระบวนการบริหารจดัการ POLC เบอร์ตอลและมาร์ติน (Bartol & Martin, 

1991) กล่าวไว้ อันประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า 
(Leading) และการควบคมุ (Controlling) 

2.2 การบริหารด้วยวงจรคณุภาพ PDSA โดยท่ีเดมมิ่ง เรียกวงจรนีว้่า Walter A. 
Shewhart หรือ PDSA Cycle  ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลักๆ ดังนี ้P = Plan หมายถึง การ
วางแผนเพ่ือปรบปรุงคณุภาพ D = Do หมายถึง การลงมือปฏิบตัิตามแผน S = Study หมายถึง 
การประเมินผลย้อนกลับเพ่ือยืนยันแผน หรือเพ่ือปรับแผน A = Act หมายถึง ท าเป็นแผนถาวร 
หรือศกึษาเพ่ือปรับปรุงแผน 

3. แนวคดิการประเมิน 
ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้รูปแบบการประเมินของ CIPPIEST Model เป็น

แนวทางในการประเมินดงัท่ี สตฟัเฟิลบีมและสกินฟิล (Stufflebeam & Shinkfield, 2007) กล่าวไว้ 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้การประเมินบริบท (C : Context Evaluation) การประเมินปัจจัยน าเข้า     
(I : Inputs Evaluation) การประเมินกระบวนการ (P : Process Evaluation) การประเมินผลผลิต 
(P : Products Evaluation) การประเมินด้านผลกระทบ (I : Impact Evaluation) การประเมินด้าน
ประสิทธิผล (E : Effectiveness Evaluation) การประเมินด้านความยั่งยืน (S : Sustainability 
Evaluation) และการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ (T : Transportability Evaluation) 
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ปัจจัยน าเข้า      กระบวนการ      ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษาท่ีพฒันา มี
คณุภาพในด้านความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ ตามเกณฑ์
หรือสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ทฤษฏี 
1. ทฤษฏีกระบวนการบริหาร

จดัการ (POLC) 

2. ทฤษฏีการบริหารด้วย

วงจรคณุภาพ (PDSA) 

3. ทฤษฏีการประเมิน 

(CIPPIEST) 

และงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง 

รูปแบบที่มีคณุภาพ 

- ความถกูต้องของรูปแบบ (Accuracy 

Standard) 

- ความเหมาะสมของรูปแบบ (Propriety 

Standard) 

- ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ (Utility 

Standard) 

- ความเป็นไปได้ของรูปแบบ (Feasibility 

Standard) 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

ผู้ เช่ียวชาญ 

การประเมินความ

ต้องการจ าเป็น 

(Needs Assessment) 

เทคนิคการวิจยัแบบ 

EDFR  

(Ethnographic Delphi 

Futures Research) 

ด้านควบคมุ 

ด้านตรวจสอบ 

ด้านประเมินผล 

ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

ด้านทบทวนหลงัการ

ปฏิบตัิกิจกรรม 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และน าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
 1. มาตรฐานการศกึษา   
 2. การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิต/นกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 3. แนวคดิเก่ียวกบัรูปแบบ 
 4. ทฤษฎีการประเมิน  
 5. ทฤษฎีทางการจดัการ 
 6. แนวคดิการบริหารหลกัสตูร 
 7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 
1. มาตรฐานการศึกษา 

1.1 มาตรฐานการศึกษา 
วิสิทธ์ิ โรจน์พจนรัตน์ (2542) ได้ให้ความหมายมาตรฐานการศึกษาว่า หมายถึง

ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดขึน้ใน
สถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดแูล การ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคณุภาพทางการศกึษา 

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ (2546) ให้ความหมายว่ามาตรฐาน
การศึกษาหมายถึง ข้อก าหนดทางการศึกษาท่ีเก่ียวกับลักษณะท่ีพึงประสงค์เพ่ือใช้ในการ
เทียบเคียงการกระท าไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือกิจกรรมหรือระบบของการศึกษา ท่ีสามารถ
ก าหนดลกัษณะท่ีพึงประสงค์ไว้เพ่ือเทียบเคียงในการด าเนินงาน โดยผู้ปฏิบตัิอาจใช้วิธีด าเนินงาน
ใดก็ได้ แตล่งท้ายต้องตรงกบัลกัษณะเทียบเคียงนัน้  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550) ได้ให้ความหมายและจ าแนก
ประเภทของมาตรฐานการศกึษาไว้วา่ มาตรฐานการศกึษามี 3 ประเภท คือ มาตรฐานท่ีเน้นความรู้
(Academic standard) ม าต รฐ า น ท่ี เ น้ น ค ว าม ส าม า รถ  (Performance Standard ห รื อ 
Competency–based standard) แล ะม าต รฐ าน คุณ ลั ก ษณ ะ  (Characteristic standard) 
มาตรฐานท่ีเน้นความรู้เป็นการก าหนดสิ่งท่ีควรรู้และควรได้รับ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเนือ้หาของ
หลักสูตรวิชาต่าง ๆ มาตรฐานท่ีเน้นความสามารถจะก าหนดถึงความสามารถในการประพฤติ
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ปฏิบตัิได้ เช่น สามารถแก้ไขเคร่ืองมือท่ีเสียได้ เป็นต้น สว่นมาตรฐานคณุลกัษณะจะเน้นผลผลิตท่ี
ต้องการ เชน่ เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 

กรมวิชาการ (2540) ได้ให้ความหมายมาตรฐานการศึกษาว่า หมายถึงข้อก าหนด
ทางการศกึษาท่ีเก่ียวกบัคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของสิ่งนัน้ แบง่เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1. มาตรฐานการศกึษาด้านผู้ เรียน หมายถึง คณุลกัษณะท่ีต้องการให้เกิดขึน้ใน
ตวัผู้ เรียนตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

2. มาตรฐานการศึกษาด้านปัจจัย หมายถึง คน อุปกรณ์ งบประมาณ สถานท่ี 
เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต้องมี ต้องใช้ เพ่ือน าไปสูผ่ลผลิตท่ีมีคณุภาพ 

3. มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการ หมายถึง ระบบ วิธีการ เทคโนโลยีเชิง
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2 มาตรฐานการศึกษาแห่งชาต ิ 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2546) พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลท่ีได้แถลง
ตอ่รัฐสภาต่างมีอุดมการณ์และหลกัการการจดัการศกึษา เพ่ือพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่ง
ความรู้และเพ่ือให้คนไทยทัง้ปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกนัทางการศกึษาเพ่ือท่ีจะพฒันาคนได้อยา่ง
ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต อนัเป็นเง่ือนไขไปสูร่ะบบเศรษฐกิจฐานความรู้ท่ีพงึประสงค์ 

อดุมการณ์ส าคญัของการจดัการศกึษาคือ การจดัให้มีการศกึษาตลอดชีวิตและสร้าง
สงัคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่าง
สมดลุระหวา่งปัญญาธรรม คณุธรรม และวฒันธรรม เป็นการศกึษาตลอดชีวอตเพ่ือคนไทยทัง้ปวง 
มุ่งสร้างพืน้ฐานท่ีดีในวยัเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมตัง้แตว่ยัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
และพฒันาความรู้ความสามารถเพ่ือการท างานท่ีมีคณุภาพ โดยให้สงัคมทกุภาคสว่นมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้ เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า 
การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสงัคมเป็นปัจจยัส าคญัในการพัฒนาประเทศ
อยา่งยัง่ยืน สามารถพึง่ตนเองและพึง่กนัเองได้ และสามารถแขง่ขนัได้ในระดบันานาชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามอดุมการณ์และหลกัการในการจดัการศกึษาดงักล่าว จึงได้ก าหนด
มาตรฐานและตวับง่ชีไ้ว้ 3 มาตรฐานและ 11 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 

1. มาตรฐานท่ี 1 คณุลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ ทัง้ในฐานะพลเมืองและ
พลโลก(5 ตวับง่ชี)้ 

2. มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดัการศกึษา (3 ตวับง่ชี)้ 
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3. มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้/สงัคมแหง่ความรู้ (3 ตวับง่ชี)้ 
มาตรฐานท่ี 1 คณุลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ ทัง้ในฐานะพลเมืองและพล

โลกการศึกษาต้องพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” ตามตัวบ่งชี ้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ตวับง่ชี ้
1. ก าลงักาย ก าลงัใจท่ีสมบรูณ์ 

1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 
สตปัิญญา เจริญเตบิโตอยา่งสมบรูณ์ตามเกณฑ์การพฒันาในแตล่ะชว่งวยั 

2. ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพฒันาสงัคม 
2.1 คนไทยได้เรียนรู้ เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง 
2.2 คนไทยมีงานท า และน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์

ให้สงัคม 
3. มีทกัษะการเรียนรู้และการปรับตวั 

3.1 คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลกรวมทัง้มี
ความสามารถในการใช้แหลง่ความรู้และส่ือตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาตนเองและสงัคม 

3.2  คนไทยสามารถปรับตวัได้ มีมนุษย์สมัพนัธ์ดี และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้
เป็นอยา่งด ี

4. มีทกัษะทางสงัคม 
4.1 คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสงัคมมีทกัษะและ

ความสามารถ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิตในสงัคมอย่างมีความสขุ 
4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่า ของ

วฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัสามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสงัคมไทยและสงัคมโลกโดยสนัติวิธี 
5. มีคณุธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านกึในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

5.1 คนไทยด าเนินชีวิตโดยกายสจุริต วจีสจุริต และมโนสจุริต 
5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตส านึก ใน

เกียรติภูมิของความเป็นคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทย และปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกท่ีดี เป็นอาสาสมคัร เพ่ือชมุชนและสงัคมในฐานะพลเมืองไทย
และพลโลก 
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มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดัการศึกษา จดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผู้ เรียนเป็นส าคญั
และการบริหาร โดยใช้สถานศกึษาเป็นฐาน 

ตวับง่ชี ้
1. การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนา

ตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 
1.1 มีการจดัหลกัสูตรท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม ความต้องการและ

ศกัยภาพของกลุม่ผู้ เรียนทกุระบบ 
1.2 ผู้ เรียนมีโอกาส/สามารถเข้าถึงหลกัสตูรตา่งๆ ท่ีจดัไว้อยา่งทัว่ถึง 
1.3 องค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ มี

อาคารสถานท่ี มีการสง่เสริมสขุภาพอนามยั และความปลอดภยั 
1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ และการ

ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทกุรูปแบบท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 

2. มีการพัฒนาผู้ บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมีคณุภาพ 

2.1 ผู้ บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
อยา่งเป็นระบบตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.2 ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษามีคุณธรรม มีความพึง
พอใจในการท างาน และผกูพนักบังาน มีอตัราการออกจากงานและอตัราความผิดทางวินยัลดลง 

2.3 มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตัง้องค์กรอิสระเพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐาน
เฉพาะกลุ่ม และติดตามการด าเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองค์
ความรู้ท่ีหลากหลาย 

3. มีการบริหารจดัการท่ีใช้สถานศกึษาเป็นฐาน 
3.1 องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพ

ท้องถ่ิน บคุลากรทัง้ในและนอกสถานศกึษา สภาพปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ เรียน   
3.2 ผู้ รับบริการ/ผู้ เก่ียวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการทาง

การศกึษาของสถานศกึษา 
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3.3 มีการก าหนดระบบประกนัคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได้ 

มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้/สงัคมแห่งความรู้ “การสร้างวิถี
การเรียนรู้และแหลง่การเรียนรู้ให้เข้มแข็ง” 

ตวับง่ชี ้
1. การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศกึษากบัชมุชนให้เป็น

สงัคมแหง่การเรียนรู้/สงัคมแหง่ความรู้ 
1.1 สถานศึกษาควรร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนท่ีเก่ียวข้องทุก

ฝ่าย ทกุระดบั ร่วมจดัปัจจยัและกระบวนการเรียนรู้ภายในชมุชน และให้บริการทางวิชาการท่ีเป็น
ประโยชน์แก่การพฒันาคนในชมุชน เพ่ือให้สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทยมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2 ชุมชนซึ่งเป็นท่ีตัง้ขององค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการ
พฒันาก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง 

2. การศกึษาวิจยั สร้างเสริม สนบัสนนุแหลง่การเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้  
2.1 มีการศึกษาวิจยั ส ารวจ จดัหา และจดัตัง้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก

รูปแบบ 
2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี สิ่งอ านวยความ

สะดวก ภูมิปัญญาและอ่ืนๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร้าง
กลไกการเรียนรู้ทกุประเภท เพ่ือให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหลง่การเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้จริง 

2.3 สง่เสริมการศกึษาวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหมเ่พ่ือการพฒันาประเทศ  
3. การสร้างและการจดัการความรู้ในทกุระดบัทกุมิตขิองสงัคม 

3.1 ครอบครัว ชุมชน องค์กรทกุระดบั และองค์กรท่ีจดัการศึกษามีการสร้าง
และใช้ความรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จนกลายเป็นวฒันธรรมแหง่การเรียนรู้ 

1.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2549) มาตรฐานการอุดมศึกษา

ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตวับง่ชี ้ดงันี ้
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1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต 
บณัฑิตระดบัอดุมศกึษาเป็นผู้ มีความรู้ มีคณุธรรมจริยธรรม มีความสามารถ

ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมี
ความสขุทัง้ทางร่างกายและจิตใจ มีความส านกึและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

ตวับง่ชี ้
1.1 บณัฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ 

สร้างและประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือพฒันาตนเอง สามารถปฏิบตัิงานและสร้างงานเพ่ือพฒันาสงัคม
ให้สามารถแขง่ขนัได้ในระดบัสากล 

 1.2 บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ
โดยยดึหลกัคณุธรรมจริยธรรม 

 1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส ่
รักษาสขุภาพของตนเองอยา่งถกูต้องเหมาะสม 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการการอดุมศกึษา 
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของ

การอดุมศกึษาอยา่งมีดลุยภาพ 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศกึษา 
มีการบริหารจดัการการอดุมศกึษาตามหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความ

หลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ 
ตวับง่ชี ้

1) มีการบริหารจดัการบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
ยืดหยุน่ สอดคล้องกบัความต้องการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบนัและสงัคม เพ่ือเพิ่มศกัยภาพ
ในการปฏิบตังิานอยา่งมีอิสระทางวิชาการ 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล คล่องตวั โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการจดัการศึกษา
ผา่นระบบและวิธีการตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสมและคุ้นคา่คุ้มทนุ 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการอดุมศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 
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ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารอดุมศกึษา 
การด าเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทัง้ 4 ด้าน อย่างมีดุลยภาพ 

โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลงัจากทกุภาคสว่นของชมุชนและสงัคมในการจดัการความรู้ 
ตวับง่ชี ้

1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คณุภาพผู้ เรียนแบบผู้ เรียนเป็นส าคญั เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริงใช้
การวิจัยเป็นฐานมีการประเมินและใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน และการบริหารจัดการ
หลักสูตรตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

 2) มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นการขยาย
พรมแดนความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาตขิองสงัคมและประเทศชาติ 

 3) มีการให้บริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมตามระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัภาคธุรกิจ อตุสาหกรรมทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความยัง่ยืนของสงัคมและประเทศชาติ 

 4) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วฒันธรรม ภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้
ศลิปวฒันธรรมตา่งประเทศอยา่งเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ และสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
การแสวงหา การสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อัน

น าไปสูส่งัคมฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
ตวับง่ชี ้
 3.1 มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทัง้ส่วนท่ีเป็น

ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และเทศ เพ่ือเสริมสร้างสงัคมฐานความรู้ 
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 3.2 มีการบริหารจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลกัการวิจัยแบบ
บรูณาการ หลกัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลกัการสร้างเครือข่าย และหลกัการประสานความร่วมมือ
รวมพลงั อนัน าไปสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ 

1.4 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีดงัตอ่ไปนี ้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนีเ้รียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558”  
2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนีส้ าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชาท่ีจะ

เปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้
บงัคบัตัง้แต ่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป  

3. ให้ยกเลิก  
3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548” ลงวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548  
3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) ของสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2553” ลงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2553  
4. ในประกาศกระทรวงนี ้ 

“อาจารย์ประจ า ” หมายถึ ง  บุคคล ท่ีด ารงต าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเปิดสอนหลกัสตูรนัน้ ท่ี
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ตามพนัธกิจของการอดุมศกึษา และปฏิบตัหิน้าท่ีเตม็เวลา  

ส าหรับอาจารย์ประจ าท่ีสถาบนัอดุมศกึษารับเข้าใหม่ตัง้แตเ่กณฑ์มาตรฐาน
นีเ้ร่ิมบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษของอาจารย์
ประจ า 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สมัพนัธ์กบั สาขาวิชาของหลกัสตูรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจยัในสาขาวิชาดงักล่าว 
ทัง้นี ้สามารถ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรหลายหลกัสตูรได้ในเวลาเดียวกนั แตต้่องเป็นหลกัสตูร
ท่ีอาจารย์ผู้นัน้ มีคณุวฒุิตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาของหลกัสตูร  
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“อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมี
ภาระหน้าท่ีในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตัง้แต่การวางแผน การ
ควบคมุคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพฒันาหลกัสูตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร
ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนัน้ตลอดระยะเวลา ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสูตรเกินกว่า 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็น
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรได้อีกหนึ่งหลกัสตูร และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรสามารถซํ้าได้
ไมเ่กิน 2 คน  

“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนท่ีไมใ่ชอ่าจารย์ประจ า  
5. ปรัชญา และวตัถปุระสงค์  

มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล ให้การผลิตบณัฑิตระดบัอดุมศกึษาอยู่บนฐานความเช่ือ
วา่ก าลงัคนท่ีมีคณุภาพต้องเป็นบคุคลท่ีมีจิตส านึก ของความเป็นพลเมืองดีท่ีสร้างสรรค์ประโยชน์
ตอ่สงัคม และมีศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน ภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยา
อนัดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนและทดัเทียม มาตรฐานสากล  

ทัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีเน้นการ
พัฒนาผู้ เรียน ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์ ท่ีมีการส่ือสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบตัิงานได้ ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีก าหนด 
สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง และสงัคม ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและสากล โดยแบง่
หลกัสตูรเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้ 

5.1 หลกัสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ แบง่เป็น 2 แบบ ได้แก่  
 5.1.1 หลกัสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ ท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรอบรู้

ทัง้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ใน สถานการณ์จริงได้อยา่งสร้างสรรค์  

 5.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ปริญญาตรี ส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ระดับสูง โดยใช้ หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้ เรียน โดยก าหนดให้
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ผู้ เรียนได้ศกึษา บางรายวิชาในระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้ท า
วิจยัท่ีลุม่ลกึทางวิชาการ 

5.2 หลกัสตูรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตักิาร แบง่เป็น 2 แบบ ได้แก่  
 5.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตัิการ ท่ีมุ่งผลิตบณัฑิต

ให้มีความรอบรู้ ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ เน้นความรู้ สมรรถนะและทกัษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทกัษะด้านการปฏิบตัิเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชานัน้ ๆ โดยผา่นการฝึกงาน ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศกึษา  

หลกัสตูรแบบนีเ้ท่านัน้ท่ีจดัหลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) ได้ เพราะ
มุ่ง ผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการปฏิบตัิการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ได้รับ
การฝึกปฏิบตั ิขัน้สงูเพิ่มเตมิ  

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนือ้หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนัน้ ๆ โดย
ครบถ้วน และให้ระบคุ าวา่ “ตอ่เน่ือง” ในวงเล็บตอ่ท้ายช่ือหลกัสตูร  

5.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบตัิการ ซึ่ง
เป็นหลกัสตูร ส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ สมรรถนะทาง
วิชาชีพหรือปฏิบตัิการขัน้สูง โดยใช้หลกัสตูรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศกัยภาพของผู้ เรียน 
โดยก าหนดให้ผู้ เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา ในระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจยัท่ี
ลุม่ลกึหรือได้รับการฝึกปฏิบตัขิัน้สงูในหนว่ยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ  

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบตักิาร ต้องมีการเรียนรายวิชาระดบับณัฑิตศกึษาไมน้่อยกว่า 12 หนว่ยกิต  

6. ระบบการจดัการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค 
การศกึษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกว่า 15 สปัดาห์ สถาบนัอดุมศกึษา 
ท่ีเปิดการศกึษาภาคฤดรู้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสดัส่วนเทียบเคียงกัน 
ได้กบัการศกึษาภาคปกต ิ 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือ
แนวทางดงันี ้ 

ระบบไตรภาค  
1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ 12 สปัดาห์  
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โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือ 4 หนว่ยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กบั 5 หนว่ยกิตระบบไตรภาค  

ระบบจตรุภาค  
1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ 10 สปัดาห์  
โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

หรือ 2 หนว่ยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กบั 3 หนว่ยกิตระบบจตรุภาค  
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบ

การศกึษานัน้ รวมทัง้รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวิภาคไว้ในหลกัสตูรให้ชดัเจน
ด้วย 

7. การคดิหนว่ยกิต  
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 

ชัว่โมง ตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตระบบทวิภาค  
7.2 รายวิชาภาคปฏิบตัิ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาค 

การศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตระบบทวิภาค  
7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงตอ่ภาค 

การศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตระบบทวิภาค  
7.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลา 

ท าโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หนว่ยกิต ระบบทวิภาค  

8. จ านวนหนว่ยกิตรวมและระยะเวลาการศกึษา  
8.1 หลกัสูตรปริญญาตรี (4ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วย

กิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปี
การศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา  

8.2 หลกัสตูรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วย
กิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปี 
การศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา  



  28 

8.3 หลกัสตูรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
180 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่
เกิน 18 ปีการศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา  

8.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 
หน่วยกิต ใช้เวลาศกึษาไม่เกิน 4 ปีการศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั ง้นี ้ให้นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปิดภาค
การศกึษาแรกท่ีรับเข้าศกึษา ในหลกัสตูรนัน้  

9. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชา เลือกเสรี โดยมีสดัสว่นจ านวนหนว่ยกิตของแตล่ะหมวดวิชา ดงันี ้ 

9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์  ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศลิปวฒันธรรม และธรรมชาติ ใสใ่จตอ่ความเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง พฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคณุธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองท่ีมีคณุคา่ของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก  

สถาบนัอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือ
ลักษณะ บูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนือ้หาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่
น้อยกวา่ 30 หนว่ยกิต 

อนึ่ง การจดัวิชาศกึษาทัว่ไปส าหรับหลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) อาจได้รับการ
ยกเว้น รายวิชาท่ีได้ศกึษามาแล้วในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูหรือระดบัอนปุริญญา ทัง้นี ้
จ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นดงักล่าว เม่ือนบัรวมกบัรายวิชาท่ีจะศกึษาเพิ่มเติม
ในหลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) ต้องไมน้่อยกวา่ 30 หนว่ยกิต  

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ท่ีมุ่งหมายให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบตัิงานได้ โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ดงันี ้ 

9.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะ รวมไมน้่อยกวา่ 72 หนว่ยกิต  



  29 

9.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจ านวน 
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบตัิการตามท่ี 
มาตรฐานวิชาชีพก าหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบตัิการไม่น้อย
กวา่ 36 หนว่ยกิต และทางทฤษฎีไมน้่อยกวา่ 24 หนว่ยกิต  

หลักสูตร (ต่อเน่ือง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กวา่ 42 หนว่ยกิต ในจ านวนนัน้ต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไมน้่อยกวา่ 18 หนว่ยกิต  

9.2.3 หลกัสตูรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไมน้่อยกวา่ 90 หนว่ยกิต  

9.2.4 หลกัสตูรปริญญาตรี (ไมน้่อยกวา่ 6 ปี) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตหมวดวิชา 
เฉพาะรวมไมน้่อยกวา่ 108 หนว่ยกิต  

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว 
วิชาเอกคู ่หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่
ต้องเพิ่ม จ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกวา่ 30 หนว่ยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่
น้อยกวา่ 150 หนว่ยกิต  

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้ เรียนต้องเรียนวิชาระดับ 
บณัฑิตศกึษาในหมวดวิชาเฉพาะไมน้่อยกว่า 12 หนว่ยกิต  

9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตามท่ี ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี โดยให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต  

สถาบนัอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กบันกัศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ี
สามารถวัดมาตรฐานได้ ทัง้นี ้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร และเป็นไป ตามหลกัเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเข้า
สู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบตัิท่ีดี เก่ียวกบัการเทียบโอน ของส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

10. จ านวน คณุวฒุิ และคณุสมบตัขิองอาจารย์  
10.1 หลกัสตูรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย  
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10.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขัน้ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับ ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ ให้บคุคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลงั  

10.1.2 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร จ านวนอยา่งน้อย 5 คน  

กรณี ท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ 
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ 3 คน  

กรณี ท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและ
คณุวฒุิของอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรท่ีมีนัน้ให้คณะกรรมการการอดุมศกึษาพิจารณาเป็นราย
กรณี  

10.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคณุวุฒิ 
ขัน้ต่าํปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือมีต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ี
สมัพนัธ์กนั หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท า
หน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ 
ให้สามารถท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนตอ่ไปได้  

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่
ทัง้นีต้้องมีคณุวฒุิขัน้ต่าํปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ และมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัวิชา 
ท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทัง้นี ้อาจารย์พิเศษต้องมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้ รับผิดชอบรายวิชานัน้  

10.2 หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตัิการ และหลักสูตรปริญญาตรี 
(ตอ่เน่ือง) ประกอบด้วย  

10.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขัน้ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ให้บคุคล ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลงั  
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ส าหรับหลกัสตูรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตัิการ ท่ีเน้นทกัษะ ด้าน
วิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรต้องมีคณุสมบตัิเป็นไป ตาม
มาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ 

กรณีร่วมผลิตหลกัสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนัอุดมศึกษา หาก
จ าเป็น บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานนัน้อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทาง
วิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขัน้ต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานใน
หนว่ยงานแหง่นัน้ มาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 ปี  

10.2.2 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร จ านวนอยา่งน้อย 5 คน  

ในกรณีของหลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตัิการท่ีเน้นทักษะ 
ด้านการปฏิบตัิเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานัน้ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 
คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบตัิการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบนัอดุมศกึษา หรือ
เป็น บคุลากรของหน่วยงานท่ีไมใ่ชส่ถาบนัอดุมศกึษาซึง่มีข้อตกลงในการผลิตบณัฑิตของหลกัสตูร
นัน้ร่วมกนั แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กิน 2 คน  

กรณีร่วมผลิตหลกัสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนัอุดมศึกษา หาก
จ าเป็น บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานนัน้อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทาง
วิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขัน้ต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานใน
หนว่ยงานแหง่นัน้ มาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 ปี  

กรณี ท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ 
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตัิการท่ีเน้นทกัษะด้านการปฏิบตั ิ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานัน้ ต้องมีสดัสว่นอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในด้านปฏิบตัิการ 1 ใน 3  

กรณี ท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและ
คณุวฒุิของอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรท่ีมีนัน้ให้คณะกรรมการการอดุมศกึษาพิจารณาเป็นราย
กรณี  

10.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคณุวุฒิ
ขัน้ต ่า ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชา
ท่ีสมัพนัธ์กนั หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  
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ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท า
หน้าท่ี อาจารย์ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ 
ให้สามารถ ท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนตอ่ไปได้  

ส าหรับกรณีร่วมผลิตหลกัสตูรกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนัอดุมศกึษา 
หากจ าเป็น บคุลากรท่ีมาจากหนว่ยงานนัน้อาจได้รับการยกเว้นคณุวฒุิปริญญาโทและผลงานทาง
วิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขัน้ต ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานใน
หนว่ยงานแหง่นัน้ มาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่
ทัง้นีต้้องมีคณุวฒุิขัน้ต ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ และมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัวิชา 
ท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทัง้นีอ้าจารย์พิเศษต้องมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้ รับผิดชอบรายวิชานัน้  

ส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตัิการท่ีเน้นทกัษะ ด้าน
วิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคณุสมบตัิเป็นไปตามมาตรฐาน 
วิชาชีพนัน้ ๆ  

11. คณุสมบตัขิองผู้ เข้าศกึษา  
11.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ ส าเร็จ 

การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่  
11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องเป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชา ท่ีตรงกบัสาขาวิชาท่ีจะเข้าศกึษา  

11.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทัง้ทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบตัิการ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนใน
หลกัสตูรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 3.50 ทกุภาคการศกึษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษา
ในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต ่ากว่า 3.50 
จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่า ผู้ เรียนขาดคณุสมบตัใินการศกึษาหลกัสตูรแบบ
ก้าวหน้า  

12. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 
22 หน่วยกิต ในแตล่ะภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และให้ลงทะเบียน
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เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
และจะส าเร็จ การศกึษาได้ ดงันี ้ 

12.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียน ไมเ่ตม็เวลา  

12.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียน ไมเ่ตม็เวลา  

12.3 หลกัสตูรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 10 ภาค 
การศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 

12.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียน ไมเ่ตม็เวลา  

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดรู้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วย
กิต  

หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนท่ีมี 
จ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทัง้นีต้้องไม่กระทบกระเทือนต่อ
มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษา ทัง้นี ้ต้องเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ใน
หลกัสตูร  

13. เกณฑ์การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา ให้สถาบนัอุดมศึกษาก าหนดเกณฑ์
การวดัผล เกณฑ์ขัน้ต่ําของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยต้อง
เรียนครบ ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลกัสูตร และต้องได้ระดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 
2.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเทา่ จงึถือวา่เรียนจบหลกัสตูรปริญญาตรี  

สถาบนัอดุมศกึษาท่ีใช้ระบบการวดัผลและการส าเร็จการศกึษาท่ีแตกตา่งจากนี ้
จะต้องก าหนด ให้มีคา่เทียบเคียงกนัได้  

14. ช่ือปริญญา สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามท่ีก าหนดในพระราช
กฤษฎีกานัน้  ในกรณี ท่ี ปริญญาใดยังมิ ได้ก าหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณี ท่ี
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สถาบนัอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนด ช่ือปริญญา ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด  

15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกัน
คณุภาพของหลกัสตูร โดยมีองค์ประกอบในการประกนัคณุภาพอยา่งน้อย 6 ด้าน คือ  

(1) การก ากบัมาตรฐาน  
(2) บณัฑิต  
(3) นิสิต/นกัศกึษา  
(4) อาจารย์  
(5) หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน  
(6) สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้  

16. การพฒันาหลกัสตูร ให้ทกุหลกัสตูรพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั โดยมีการประเมิน 
และรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพฒันา
หลกัสตูร เป็นระยะ ๆ อยา่งน้อยตามรอบระยะเวลาของหลกัสตูร หรือทกุรอบ 5 ปี 

17. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือค าวินิจฉยัของคณะกรรมการการอดุมศกึษานัน้เป็นท่ีสดุ 

1.5 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558) แนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2558 มีดงัตอ่ไปนี ้
1. ประกาศกระทรวงศกึษาธิการนีเ้รียกว่า “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสตูร ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2558”  
2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี ้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและ

พฒันาหลกัสูตร ระดบัอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา ส าหรับหลกัสูตรท่ีเปิดใหม่และหลกัสูตรปรับปรุง
ของสถาบนัอดุมศกึษา ของรัฐและเอกชน และให้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาเป็นต้นไป  

3. ให้ยกเลิก  
3.1 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสตูร ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2558” ลงวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558  
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4. สถาบนัอดุมศกึษามีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบการพฒันาหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 
ให้ มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ น้  สอดคล้องกั บ เกณ ฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิรวมทัง้เกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และก าหนดตวับง่ชี้ด้าน
มาตรฐานและคณุภาพการศกึษา เพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา  

5. ระบบการจดัการศกึษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรทกุระดบัก าหนดให้ใช้ระบบ
ทวิภ าค  เป็น ระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิ ได้จ ากัด ให้
สถาบนัอุดมศึกษาต้องใช้ระบบ ทวิภาคในการจดัการศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบนัอุดมศึกษา
สามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้เช่นกัน อาทิ  ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค กรณี ท่ี
สถาบนัอดุมศกึษาจดัการศกึษาระบบอ่ืน จะต้องแสดง รายละเอียดเก่ียวกบัระบบการศกึษานัน้ไว้
ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับ การแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎี และรายวิชาภาคปฏิบตั ิ
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การท าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีได้รับ มอบหมาย 
รวมทัง้รายละเอียดการเทียบเคียงหนว่ยกิตระบบดงักลา่วกบัหนว่ยกิตระบบทวิภาค 

อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดท่ีสถาบันอุดมศึกษาน ามาใช้ในการจัด
การศกึษาควรเป็น ระบบมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

6. การจดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  
วิชาศึกษาทัว่ไปมีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ โดย

ให้ศกึษา รายวิชาตา่ง ๆ จนเกิดความซาบซึง้และสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานัน้ได้
ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควรจดัให้มีเนือ้หาวิชาท่ีเบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมี
รายวิชาตอ่เน่ือง หรือรายวิชาขัน้สงูอีก และไม่ควรน ารายวิชาเบือ้งต้นหรือรายวิชาพืน้ฐานของวิชา
เฉพาะมาจดัเป็น วิชาศกึษาทัว่ไป  

7. การเปิดสอนหลกัสตูรระดบัอนปุริญญา  
สถาบนัอดุมศึกษามีภารกิจหลกัในการเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปริญญา เพ่ือ

ผลิตบัณฑิต ท่ีมีความรอบรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ 
ออกมารับใช้สงัคม รวมทัง้มุง่เน้นการเปิดสอนในระดบับณัฑิตศกึษา เพ่ือพฒันานกัวิชาการและนกั
วิชาชีพระดบัสงู ให้สามารถบกุเบกิแสวงหาความรู้ใหม ่ 

ส าหรับการผลิตบุคลากรในระดบัต่าํกว่าปริญญาตรี (ระดบัประกาศนียบตัร 
และระดบัอนปุริญญา) ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน เช่น วิทยาลยัชมุชน วิทยาลยั
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อาชีวศึกษา เป็นต้น ดงันัน้ สถาบนัอุดมศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัท่ีจะเปิดสอนหลกัสูตรระดบั
อนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการเปิดสอนและต้องค านึงถึงความต้องการ
บคุลากรในสาขาวิชานัน้เป็นส าคญั รวมทัง้ค านึงถึงความซํ้าซ้อน ในการเปิดสอนสาขาวิชาท่ีมีการ
เปิดสอนอยูแ่ล้วในสถาบนัอ่ืน  

8. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) หลักสูตรปริญญาตรี 
(ตอ่เน่ือง) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการปฏิบตัิการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการ
มากยิ่งขึน้ รวมทัง้ได้รับการฝึกปฏิบตัิขัน้สูงเพิ่มเติม ดงันัน้ จึงจดัไว้ในกลุ่ม หลกัสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาชีพหรือปฏิบตัิการท่ีเน้นทกัษะด้านการปฏิบตัิเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานัน้ ๆ เท่านัน้ 
เพ่ือให้บณัฑิตจบไปเป็นนกัปฏิบตัิ 

การจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรนี ้ต้องมีการจดัการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วมกบั สถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจดัในรูปสหกิจศกึษา หรือ
การฝึกงาน ในสถานประกอบการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร (ต่อเน่ือง) 
ให้รับนกัศกึษา ท่ีส าเร็จการศกึษาตรงตามสาขาวิชาท่ีจะเข้าศกึษาเทา่นัน้  

ในด้านอาจารย์ผู้ สอนจ านวนหนึ่งต้องเป็นผู้ มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติ
มาแล้วและหาก เป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิ ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ 

9. จ านวนและคณุวฒุิของอาจารย์  
9.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์

ผู้สอน ทัง้อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีระบุใน
เกณฑ์มาตรฐาน หลกัสูตร นอกจากนัน้ ในระดบับณัฑิตศึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคณุวฒุิและคณุสมบตัติามเกณฑ์ท่ีก าหนดเชน่กนั 

ทัง้นี ้อาจารย์ประจ าท่ีสถาบนัอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตัง้แต่เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษได้ตาม
เกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาองักฤษ ของอาจารย์ประจ า  

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีเผยแพร่รายช่ือและคุณวุฒิของอาจารย์ทุก
ประเภทข้างต้น ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทัง้ ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือให้สาธารณชนและส านักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ ตรวจสอบข้อมูลดงักล่าว เพ่ือประโยชน์ในการผดุงรักษา
มาตรฐานและคณุภาพการศกึษาของชาต ิ 

9.2 คณุวฒุิท่ีสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาของหลกัสตูร หมายถึง คณุวฒุิท่ีก าหนดไว้
ใน มาตรฐานสาขาวิชาท่ีประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยงัไมมี่ประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือ
ประกาศ มาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้ก าหนดเร่ืองนีไ้ว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกนัในตาราง
ของ ISCED (International Standard Classification of Education)  

9.3 คุณสมบัติด้านต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ หลักสูตร และอาจารย์ผู้ สอน ตลอดจนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบตัิการ 
ควรเป็นต าแหน่งทางวิชาการท่ีได้ จากการประเมินผลงานท่ีสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่ม
หลกัสตูรนัน้ ๆ  

 กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทาง
วิชาการ หลงัส าเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดบัปริญญาโทได้ แต่ทัง้นีห้ากจะ
ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้ สอน ในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทาง วิชาการภายหลงัส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิน้ 
ภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิน้ ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิน้ ภายใน 5 ปี  

9.4 ส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรีท่ีเน้นปฏิบตัิการ ค าว่า “ประสบการณ์ด้าน
ปฏิบตักิาร” หมายถึง การท างานร่วมกบัสถานประกอบการโดยมีหลกัฐานรับรองผลการปฏิบตังิาน
ท่ีเกิดประโยชน์ กับสถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี 
หรือผลงานสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่
มาแล้ว  

9.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับ
ปริญญา กิตติมศักดิ์หรือมีต าแหน่งทางวิชาการพิ เศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้ ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สงูหรือสงูมาก
ตามท่ีก าหนดในแต่ละระดับปริญญา โดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้อง
สมัพนัธ์กบัเนือ้หาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
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9.6 ส าหรับคุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้ สอบการ
ค้นคว้าอิสระ ในระดบัปริญญาโท ให้ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนักับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

10. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือ
หนว่ยงานอ่ืน ท่ีไมใ่ชส่ถาบนัอดุมศกึษา  

10.1 การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทาง 
การระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่าน
ความเห็นชอบ ของสภามหาวิทยาลยัและคณะกรรมการระดบันโยบายขององค์กรภายนอกนัน้ ๆ  

องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบนัอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศท่ีได้รับ
การรับรอง จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศกึษาของประเทศนัน้ หรือเป็นหน่วยราชการระดบักรม
หรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทยเท่านัน้  

หากเป็นบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้
เสนอ คณะกรรมการการอดุมศกึษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศกัยภาพและความพร้อม
ในการร่วม ผลิตบณัฑิตของบริษัทดงักลา่ว  

10.2 ภายใต้ข้อตกลงดงักล่าว บุคลากรท่ีมาจากองค์กรท่ีมีความร่วมมือนัน้
สามารถ ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลกัสตูรได้  

ทัง้นี ้เฉพาะกรณีหลักสูตรระดบัปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบตัิการ 
บคุลากรท่ีมาจากองค์กรท่ีมีความร่วมมือนัน้สามารถท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรได้ 
แตต้่องไมเ่กิน 2 คน  

บุคลากรท่ีมาจากองค์กรท่ีมีความร่วมมือเพ่ือท าหน้าท่ีอาจารย์ประจ า 
อาจารย์ ประจ าหลกัสตูร และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรต้องมีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตามเกณฑ์
มาตรฐาน หลกัสตูรระดบันัน้ ๆ และต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเข้าใจทกัษะการจดัการเรียนการสอน การ
วดัผลประเมินผล ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลกัสตูรนัน้ ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ  

11. ภาระงานคมุวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระ ให้นับรวมจ านวนนกัศึกษาเก่าท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย ทัง้นี ้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ต้องจดัสรรเวลาให้ค าปรึกษานกัศกึษาอยา่งเหมาะสม  
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12. ให้สถาบนัอดุมศกึษาจดัระบบตรวจสอบการคดัลอกผลงาน หรือการซ า้ซ้อน
กบังานของผู้ อ่ืน หรือการจ้างท ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบท่ีทนัสมยั 
เชน่ ผา่นการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

หากพบว่ามีการคัดลอก การซํ้าซ้อนกับงานของผู้ อ่ืน หรือมีการจ้างท า
รายงาน การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการ
ค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ชิน้นัน้ 

13. การเผยแพร่ผลงานวิจยัในท่ีประชมุวิชาการระดบัชาติ หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัย ในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจาก การประชมุ (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานการประชมุ 
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 
หรือผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ ในสาขานัน้ ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย    
ร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็น ผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ด้วย และมีบทความท่ีมา
จากหนว่ยงานภายนอกสถาบนัอยา่งน้อย 3 หนว่ยงาน และรวมกนัแล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25  

14. แนวทางการเปิดสอนหลกัสตูรปริญญาเอก (แบบ 1)  
การเปิดสอนหลกัสตูรปริญญาเอก (แบบ 1) ซึง่เป็นแผนการศกึษาแบบท า 

วิทยานิพนธ์ อยา่งเดียว ให้สถาบนัอดุมศกึษาค านงึถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 
14.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานท่ีชีช้ัดได้ว่า
สามารถท่ีจะสนบัสนนุ การวิจยัในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนได้  

14.2 สถาบันท่ีจะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรท่ีดี มีมาตรฐานและคุณภาพ
การศกึษา เช่ือถือได้ และมีทรัพยากรสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ  

14.3 สถาบันท่ีจะเปิดสอนต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมท่ีจะรองรับ 
และสนบัสนนุ งานวิจยัของผู้ เรียน  

14.4 สถาบนัท่ีจะเปิดสอนควรมีเครือขา่ยความร่วมมือสนบัสนนุ  
14.5 สถาบนัท่ีจะเปิดสอนควรพร้อมท่ีจะร่วมมือกบัสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนได้  

15. การศกึษาตอ่ของผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  
15.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หากต้องการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทใน
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สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน ทัง้นี ้ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท
สามารถเทียบโอนหนว่ยกิต ได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของหลกัสตูรท่ีจะเข้าศกึษา  

15.2 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู มิใชส่่วนหนึง่ของหลกัสตูรระดบั
ปริญญาเอก ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง หากต้องการศึกษาต่อระดบั
ปริญญาเอก ให้ใช้คณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่เข้าศกึษา  

15.3 ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือ
เทียบเท่า ปริญญาโท สามารถเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูได้โดย
ไมต้่องเข้าศกึษา หลกัสตูรระดบัปริญญาโทมาก่อน 

16. ปริญญาบตัรและใบแสดงผลการศกึษา  
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดง

รายละเอียด เก่ียวกับช่ือปริญญาและช่ือสาขาวิชา ให้ตรงกับท่ีระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบบัท่ี
เสนอส านกังาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ทัง้นี ้เพ่ือมิให้เกิดปัญหาเม่ือน าไปสมคัร
งานหรือศกึษาตอ่  

17. การควบคมุมาตรฐานหลกัสตูร  
สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ความ เห็นชอบ/อนุมัติ

หลักสูตร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบบัปี พ.ศ. 2558 แต่สภาสถาบันสามารถ
ก าหนดเกณฑ์ มาตรฐานหรือก าหนดแนวปฏิบตัิท่ีเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ ทัง้นี ้เพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพ มาตรฐานการจดัการศกึษาท่ีสะท้อนเอกลกัษณ์ของสถาบนัอดุมศกึษาแหง่นัน้  

ในกรณีมีเหตุอนัควรให้เช่ือได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน หลกัสูตรท่ีก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการเข้าติดตาม
ตรวจสอบและเสนอ คณะกรรมการการอดุมศกึษาพิจารณา  

18. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือค าวินิจฉยัของคณะกรรมการการอดุมศกึษานัน้เป็นท่ีสดุ 

1.6 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2554) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ประกอบด้วยมาตรฐาน 2 ด้าน ดงันี ้ 
1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย

มาตรฐาน ยอ่ยด้านตา่ง ๆ 4 ด้าน  
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1.1 ด้านกายภาพ  
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบด้วยลักษณะส าคัญของอาคาร

เรียนท่ีดี มีห้องครบทุกประเภท พืน้ท่ีใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุก
ประเภทมีจ านวน เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนนักศึกษาในแต่ละ
หลักสูตร และจ านวน นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พืน้ท่ีใช้สอยอาคาร
โดยประมาณ รวมทัง้ต้องจดัให้มี ห้องสมดุตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภณัฑ์ประจ าอาคาร ครุภณัฑ์
การศกึษา และคอมพิวเตอร์จ านวน เพียงพอตอ่การจดัการศกึษา  

ทัง้นี  ้อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูก
สขุลกัษณะ หรือความจ าเป็นอยา่งอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

1.2 ด้านวิชาการ  
สถาบนัอุดมศึกษามีศกัยภาพและความพร้อมในการปฏิบตัิภารกิจด้าน

วิชาการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตท่ี
ตอบสนอง ความต้องการของประเทศและผู้ ใช้บณัฑิตโดยรวม มีหลกัประกนัว่าผู้ เรียนจะได้รับการ
บริการการศกึษาท่ีดี สามารถแสวงหาความรู้ได้อยา่งมีคณุภาพ สถาบนัต้องมีการบริหารวิชาการท่ี
มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทัง้ในด้านการวางแผนรับนิสิต/นกัศกึษา และการผลิตบณัฑิต 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ การประกนัคณุภาพการเรียนการสอน 
และการพฒันาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

1.3 ด้านการเงิน  
สถาบนัอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทัง้งบการเงินรวมและงบท่ี

จ าแนก ตามกองทนุ มีแผนการเงินท่ีมัน่คง เป็นหลกัประกนัได้ว่าสถาบนัจะสามารถจดัการศึกษา
ได้ตามพนัธกิจ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้สอดคล้องกบัแผนการพฒันาในอนาคต เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ เรียนและผู้ ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดท ารายงานการเงินท่ี
แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจดัสรร การใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และทัว่ถึงเป็นธรรม
อย่างชดัเจน รวมทัง้การน ารายได้ ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง มีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบตัิงานควบคูไ่ปกบัการใช้เงินทกุประเภท และมีระบบ
การตดิตามตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซ้อน ของบคุลากรทกุระดบั  

1.4 ด้านการบริหารจดัการ  
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ถ่ายทอด วิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุ
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วตัถปุระสงค์และพนัธกิจ ท่ีก าหนดไว้ โดยมีสภาสถาบนัท าหน้าท่ีก ากับ นโยบาย การด าเนินการ
ตามแผน การบริหารบคุคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวสัดิการท่ีจดัให้กับ
นกัศึกษาและบุคลากรทุกระดบั รวมทัง้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีก าหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการก ากับการ
ด าเนินงานของสภาสถาบนัและการบริหาร จดัการของผู้บริหารทกุระดบัสู่ประชาคมภายในสถาบนั
และภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ท่ีประกอบด้วย หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบ หลกัการตรวจสอบได้ หลกัการมีสว่นร่วม และหลกัความคุ้มคา่ 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศกึษา ประกอบด้วย 
มาตรฐานยอ่ยด้านตา่ง ๆ 4 ด้าน  

2.1 ด้านการผลิตบณัฑิต  
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนท่ีมีคุณสมบัติและ

จ านวน ตรงตามแผนการรับนิสิต/นักศึกษา และสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบณัฑิตอย่างมี
คณุภาพ สถาบนัผลิตบณัฑิต ได้ตามคณุลกัษณะ จดุเน้นของสถาบนั ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
และจัดให้มีข้อสนเทศท่ีชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเร่ืองหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
คณาจารย์ ท่ีส่งเสริมการจดักิจกรรม การพฒันาการเรียนรู้ทัง้ในและนอกหลกัสตูร และตอบสนอง
ความต้องการของนกัศกึษา  

2.2 ด้านการวิจยั  
สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และภายใต้จดุเน้นเฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการ 
บริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนคณาจารย์ นกัวิจยั บคุลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจยั 
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจยักบัหน่วยงานภายนอกสถาบนัเพ่ือให้ได้ผลงานวิจยั ผลงาน
ประดิษฐ์ และงานริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
สามารถ ตอบสนองความต้องการของสงัคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

2.3 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม  
สถาบนัอดุมศกึษามีการให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย

ทัง้ใน วงกว้างและกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการ
ใช้ทรัพยากร ร่วมกันทัง้ในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้
ค าปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพ่ือแสวงหาค าตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรม
หลกัสตูรระยะสัน้ตา่ง ๆ การจดัให้มี การศกึษาตอ่เน่ืองบริการแก่ประชาชนทัว่ไป การให้บริการทาง
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วิชาการนี ้สามารถจดัในรูปแบบของการ ให้บริการแบบให้เปลา่หรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ี
ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูล ย้อนกลบัมาพฒันาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
ใหม ่ 

2.4 ด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  
สถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของ

ชาติ ทัง้ในระดบัหน่วยงานและระดบัสถาบนั มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ศลิปะ และวฒันธรรมเป็นสว่นหนึง่ของการจดัการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้ เรียน
และบคุลากร ของสถาบนัได้รับการปลกูฝังให้มีความรู้ ตระหนกัถึงคณุค่า เกิดความซาบซึง้และมี
สุนทรียะต่อศิลปะ และวฒันธรรมของชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการ
ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ีปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจดัการวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ี
ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบนัมีการ ควบคมุการด าเนินงานด้านนีอ้ย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง ศิลปะและวฒันธรรมของ
สถาบนั 

1.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ความหมายของกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
ส านักงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework forHigher Education: TQF : HEd) 
หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคณุวฒุิการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดบั
คุณวุฒิ  การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิ ระดับหนึ่งไปสู่ระดับท่ีสูงขึน้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึน้ตามระดบัของคุณวุฒิลักษณะของ
หลกัสตูรในแตล่ะระดบัคณุวฒุิ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัเวลาท่ีต้องใช้ การเปิดโอกาสให้
เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทัง้ระบบ
และกลไกท่ี ให้ความมั่นใจในประสิท ธิผลการด าเนินงานตามกรอบม าตรฐานคุณ วุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทยการเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนิสิตพฒันาขึน้
ในตนเองจากประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้บัณฑิตระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศกึษาศาสตร์มี 6 ด้าน ดงันี ้



  44 

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสยัในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขดัแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสยัและการปฏิบตัิตน
ตามศีลธรรม ทัง้ในเร่ืองสว่นตวัและสงัคม 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด
และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการตา่ง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการตา่งๆ 
ในการคดิวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ใหม ่ๆ ท่ีไมไ่ด้คาดคดิมาก่อน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal 
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า 
ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

5. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ  (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิตคิวามสามารถในการส่ือสารทัง้ การพดู การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ (Domain of Psychomotor Skills) ประกอบด้วย 
หมายถึงการมีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทัง้รูปแบบท่ีเป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่ งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่ เป็นทางการ ( Informal) อย่าง
สร้างสรรค์ การมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาเหมาะสมสาหรับผู้ เรียนท่ี
หลากหลาย ทัง้ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู้ เรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวตักรรม การมีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาท่ี
สอนอยา่งบรูณาการ(กระทรวงศกึษาธิการ,2554)  

1.8 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การประกันคุณภาพ 
การประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ

คณุภาพ และประเมินคณุภาพอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าคณุภาพการศึกษาได้รับการรักษา
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หรือได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและส่งเสริมเพิ่มพูน เพ่ือให้ได้ผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคณุภาพ
ตามลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

การประกันคณุภาพการศึกษา (Quality Assurance) มีค าท่ีเก่ียวข้อง 4 ค า คือ การ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การรับรองคุณภาพ 
(Quality Accreditation) และการประเมินคณุภาพ (Quality Assessment) ซึง่มีความหมายดงันี ้

การควบคมุคณุภาพ (Quality Control) 
การควบคุมคุณภาพ หมายถึง กระบวนการหรือกลไกภายในสถาบันหรือ

ระบบท่ีมีไว้เพ่ือมัน่ใจว่าการปฏิบตังิานบรรลถุึงมาตรฐานแหง่คณุภาพ การด าเนินงาน ได้ตามแผน
ท่ีวางไว้อย่างรัดกุมทุกขัน้ตอน เพ่ือก ากับดูแลและพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

การตรวจสอบคณุภาพ (Quality Audit) 
การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินการการควบคุม

คุณภาพโดยหน่วยงานภายในหรือภายนอกก็ได้ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้หรือไม่ เป็น
กระบวนการตรวจสอบว่าสถาบันอุดมศึกษามีกลไกท่ีเหมาะสมในการควบคุมคุณภาพ แบ่ง
ออกเป็น 

การตรวจสอบคุณ ภาพภายใน  ( Internal Quality Audit) ซึ่ ง เป็ นการ
ตรวจสอบคณุภาพโดยตวัเองตามเกณฑ์ท่ีตนก าหนดขึน้ และ 

การตรวจสอบคุณภาพโดยภายนอก (External Quality Audit) เป็นการ
ตรวจสอบคณุภาพโดยหนว่ยงาน/กลุม่ภายนอก ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้ 

การรับรองคณุภาพ (Quality Accreditation) 
การรับรองคณุภาพ หมายถึง การรับรองหรือไมรั่บรองคณุภาพตามมาตรฐาน 

โดยการประเมินวา่สถานศกึษาได้ด าเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
การประเมินคณุภาพ (Quality Assessment) 

การประเมินคณุภาพ หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินการของ
สถาบันการศึกษาโดยภาพรวมว่า เม่ือได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพหรือระบบควบคุม
คณุภาพแล้ว ได้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงคณุภาพมากน้อยเพียงใด 

การประเมินคุณภาพเป็นการหาข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับ
คณุภาพของผลผลิต/บริการของหนว่ยงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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การปรับปรุงคณุภาพ (Quality Improvement) 
การปรับปรุงคณุภาพ เป็นการปรับเปล่ียนวิธีปฏิบตัิงานในทางท่ีดีขึน้ ให้เกิด

ประสิทธิภาพ/ผลมากขึน้ 
การประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การผลิตบณัฑิตเพ่ือให้บณัฑิตมีคณุลกัษณะพึงประสงค์และเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

การด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญท่ีสุด ซึ่งควรมีระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ซึ่งมีหลกัการดงัตอ่ไปนี ้(ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2558) 

1. การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร เป็นการประกนัคณุภาพ
การจดัการศึกษาว่าหลกัสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ การก ากับ
มาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน และสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ให้เช่ือมโยงกับตัว
บ่งชีก้ารด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือ
ประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการ
เผยแพร่หลกัสตูรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูล
พืน้ฐานในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศกึษา และตวับ่งชีเ้ชิงปริมาณ
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัคณุวฒุิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตวั
บง่ชีเ้ชิงคณุภาพท่ีเน้นกระบวนการ จะประเมินในลกัษณะของพิชญพิจาณ์ (Peer Review) ซึง่จะมี
รายละเอียดของค าถามท่ีจะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบท
ของสถาบนัได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดบัส าหรับผู้ประเมินและผู้ รับ
การประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

4. สถาบนัอุดมศกึษาสามารถจดัท าระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรโดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทัง้นี ้ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอ
คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจดั
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ส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพืน้ฐานให้กบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาเพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณะ ตวัอย่างการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ท่ีเทียบเคียงได้ เช่น 
ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองจาก
องค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET 
(ส าหรับหลกัสตูรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลกัสตูรท่ีได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและ
ผา่นการรับรองโดยสภาวิชาชีพ (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2557) 

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 
2561) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) กล่าวว่าเพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามวงจรคณุภาพ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตัง้แต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการ
ประเมินปีก่อนหน้านีม้าใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมลูตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน กรณี
ใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิมหรือตัง้แต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาค
การศกึษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบนัทึกผลการด าเนินงานตัง้แตต้่นปีการศึกษา คือ
เดือนท่ี 1 –เดือนท่ี 12 ของปีการศกึษา (เดือนมิถนุายน –พฤษภาคม ปีถดัไป หรือเดือนสิงหาคม –
กรกฎาคม ปีถดัไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคณุภาพในระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนัระหว่าง
เดือนมิถนุายน –สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตลุาคม ของปีการศกึษาถดัไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดย
คณะกรรมการบริหารระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยน าข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทัง้
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั) มาจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีและเสนอตัง้งบประมาณปี
ถดัไปหรือจดัท าโครงการพฒันาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกนัคณุภาพภายใน ก าหนดไว้ดงันี ้
1. สถาบนัวางแผนการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในประจ าปีการศกึษาใหม่ 
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2. สถาบนัเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตวับ่งชีท่ี้ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE 
QA Online และให้มีการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในเป็นประจ าทกุปีทัง้ระดบัหลกัสตูร คณะ
วิชา และสถาบนั 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดบัหลกัสตูรผา่นระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดบัคณะ 

5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และ
ยืนยนัผลการประเมินหลกัสตูรท่ีได้ประเมินไปแล้ว 

6. สถาบนัน าผลการประเมินระดบัหลกัสูตร ผลการประเมินระดบัคณะวิชา มา
จดัท ารายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั 

7. สถาบนัประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยนัผลการประเมิน
ตนเองระดบัหลกัสูตร คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาวางแผน
พฒันาสถาบนัในปีการศกึษาถดัไป 

8. ผู้ บ ริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในท่ีสถาบนัแต่งตัง้ รวมทัง้ข้อเสนอแนะของสภาสถาบนัมา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบตักิารประจ าปีและแผนกลยทุธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ 
CHE QA Onlineภายใน 120 วันนับจากสิน้ปีการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมิน
ตนเองตามตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์การประกนัคณุภาพภายในทุกปีการศกึษา ทัง้ระดบัหลกัสูตร ระดบั
คณะ และระดบัสถาบนั ตามล าดบัโดยสถาบนัอดุมศกึษาเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินและ
ส่งผลการประเมินให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคณุภาพ (CHE QA Online) ทัง้นีค้ณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดบัหลกัสูตร 1 
ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกนัทัง้ในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา 
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 ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 
ทัง้นี ้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตวับง่ชี ้

การด าเนินงาน และอยา่งน้อยร้อยละ 80 ของตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงานท่ีระบไุว้ในแตล่ะปี  
 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
(1) คณาจารย์ประจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 
(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบักรอบ มาตรฐานคณุวฒุิแหง่ชาต ิ
หรือ มาตรฐานคณุวฒุิสาขา (ถ้ามี)  
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการ เปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา  
(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิด
สอนให้ครบ ทกุรายวิชา  
(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.3 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปี
การศกึษา  
(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิต/นกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ รายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา  
(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7ปีท่ีแล้ว  
(8) คณาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน การจดัการเรียนการสอน  
(9) คณาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้  
(10) จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันา วิชาการ และหรือวิชาชีพ 
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 
(11) ระดบัความพงึพอใจของนิสิต/นกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่ คณุภาพหลกัสตูร เฉล่ีย
ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิตใหม ่เฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0  
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ระดับหลักสูตร 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ บริโภคทุกหลักสูตรต้องก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตาม

องค์ประกอบ 1 การก ากบัมาตรฐานในคูมื่อการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัอดุมศกึษา
ฉบบัปีการศกึษา 2557 ของส านกัมาตรฐานและคณุภาพอดุมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทุกปี ตลอดจนน าเสนอต่อสาธารณชนในระยะเวลาท่ีเหมาะสม แต่เพ่ือการ
พฒันาอย่างเป็นระบบคณะท างานฯจึงพิจารณาให้การประกนัคณุภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร
โดยใช้เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดบั
สากลท่ีสามารถประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา มีสาระส าคัญเน้นการพัฒนามุ่งสู่  Expected 
Learning Outcome(ELO) สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้
คนมีวิถีการด ารงชีวิตท่ีเปล่ียนไป เพ่ือให้มัน่ใจว่าหลกัสตูรผลิตบนัฑิตท่ีมี Competence เหมาะสม
กับภาวการณ์ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต 
นักศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาโดยตรงในการ
ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรมีการประเมิน 7 ระดับ สูงสุดถึง World Class ใน
ระดบัท่ี 7 ซึ่งถึงแม้การไปสู่ระดบั World Class จะเป็นเร่ืองยาก แต่โดยหลักการของการประกัน
คณุภาพนัน้การตัง้เป้าหมายไว้สงูสะท้อนถึงปรัชญาท่ีน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

นอกจากนีเ้กณฑ์ (Criteria) ของ AUN-QA มีลักษณะเป็นแนวทาง (Guideline) 
ส าหรับการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุ ELO แม้ภาวการณ์จะเปล่ียนไปหากมีการ
ปรับปรุงเพ่ือความทนัสมยัเกณฑ์จะถกูเปล่ียนน้อยมากเป็นการสง่เสริมให้สามารถพฒันาหลกัสตูร
ได้อย่างต่อเน่ือง และด้วยฐานคิดเชิงระบบนีเ้องเกณฑ์ AUN-QA ระดบัหลกัสูตร สามารถบูรณา
การกบัการด าเนินการภายใต้กรอบ EdPEx ได้อยา่งลงตวั 

องค์ประกอบการประกนัคณุภาพหลกัสตูร ตวับง่ชี/้เกณฑ์ 
1. การก ากบัมาตรฐาน  

1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดโดย 
สกอ. 

2. การพฒันาคณุภาพหลกัสตูรตามเกณฑ์ 
AUN.1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (Expected Learning Outcomes) 
AUN.2 ข้อก าหนดของหลกัสตูร (Program Specification) 
AUN.3 โครงสร้างและเนือ้หาของหลักสูตร (Programme Structure and 

Content) 
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AUN.4 กลยทุธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) 
AUN.5 การประเมินผู้ เรียน (Student Assessment) 
AUN.6 คณุภาพบคุลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
AUN.7 คณุภาพบคุลากรสายสนบัสนนุ (Support Staff Quality) 
AUN.8 คณุภาพผู้ เรียน (Student Quality) 
AUN.9 การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษาผู้ เรียน (Studen t Advice and 

Support) 
AUN.10 สิ่ งอ าน วยความสะดวกและโครงส ร้างพื น้ ฐาน  (Facilities 

andInfrastructure) 
AUN.11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน (Quality 

Assurance of Teaching and Learning Process) 
AUN.12 กิจกรรมการพฒันาบคุลากร (Staff Development Activities) 
AUN.13 ข้อมลูป้อนกลบัจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Stakeholders Feedback) 
AUN.14 ผลผลิต (Output) 
AUN.15 ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย  (Stakeholders 

Satisfaction) 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
การผลิตบณัฑิตเพ่ือให้บณัฑิตมีคณุลกัษณะพึงประสงค์และเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

การด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญท่ีสุด ซึ่งควรมีระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ซึ่งมีหลกัการดงัตอ่ไปนี ้(ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2558) 

1. การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร เป็นการประกนัคณุภาพ
การจดัการศึกษาว่าหลกัสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ การก ากับ
มาตรฐาน บณัฑิต นิสิต/นกัศกึษา อาจารย์ หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน และสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ให้เช่ือมโยงกับตัว
บ่งชีก้ารด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือ
ประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการ
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เผยแพร่หลกัสตูรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เ ป็นข้อมูล
พืน้ฐานในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศกึษา และตวับ่งชีเ้ชิงปริมาณ
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัคณุวฒุิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตวั
บง่ชีเ้ชิงคณุภาพท่ีเน้นกระบวนการ จะประเมินในลกัษณะของพิชญพิจาณ์ (Peer Review) ซึง่จะมี
รายละเอียดของค าถามท่ีจะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบท
ของสถาบนัได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดบัส าหรับผู้ประเมินและผู้ รับ
การประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

4. สถาบนัอุดมศกึษาสามารถจดัท าระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรโดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทัง้นี ้ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอ
คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจดั
ส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพืน้ฐานให้กบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาเพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณะ ตวัอย่างการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ท่ีเทียบเคียงได้ เช่น 
ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองจาก
องค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET 
(ส าหรับหลกัสตูรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลกัสตูรท่ีได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและ
ผา่นการรับรองโดยสภาวิชาชีพ (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2557) 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี ้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากบัมาตรฐาน 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

- ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
บณัฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บณัฑิต 2.1 คณุภาพบณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

- ผลประเมินคณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(โดยผู้ใช้
บณัฑิต/ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี) 

2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จ
การศกึษา 

- ผลบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 
- ผลงานของนิสติ/นกัศกึษาปริญญาโท/เอกที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นิสติ/นกัศกึษา 3.1 การรับนิสติ/นกัศกึษา - การรับนิสติ/นกัศกึษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

3.2 การสง่เสริมและพฒันานิสติ/
นกัศกึษา 

- การควบคมุการดแูลการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
- การควบคมุดแูลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศกึษา 
- การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา และการ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกบันิสติ/นกัศกึษา - อตัราการคงอยูข่องนิสติ/นกัศกึษา 
- อตัราการส าเร็จการศกึษา 
- ความพงึพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียน
ของนิสติ/นกัศกึษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพฒันา
อาจารย์ 

- การรับและแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การสง่เสริมและพฒันาอาจารย์ 

4.2 คณุภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มคีณุวฒุิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มตี าแหนง่ทางวิชาการ 
- ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี ้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI 
และ Scopus ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย์ - อตัราการคงอยูข่องอาจารย์ 
- ความพงึพอใจของอาจารย์ 

5. หลกัสตูร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้ เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสตูร - หลกัคิดในการออกแบบหลกัสตูร ข้อมลูที่ใช้ใน
การพฒันาหลกัสตูรและวตัถปุระสงค์ของ
หลกัสตูร 
- การปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยัตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ๆ 
- การพิจารณาอนมุตัิหวัข้อวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศกึษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัท า 
มคอ.3 และมคอ.4 
- การแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศกึษา 
- การก ากบักระบวนการเรียนการสอน 
- การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบตัิใน
ระดบัปริญญาตรี 
- การบรูณาการพนัธกิจตา่งๆ กบัการเรียนการ
สอนในระดบัปริญญาตรี 
- การชว่ยเหลอื ก ากบั ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพมิพ์
ผลงานในระดบับณัฑติศกึษา 

5.3 การประเมินผู้ เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุ ิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัศกึษา  
- การก ากบั การประเมิน การจดัการเรียนการ
สอนและ ประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี ้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

มคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดบับณัฑิตศกึษา 

5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูร
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

- ผลการด าเนินงานตามตวับง่ชีต้ามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

6. สิง่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ 

6.1 สิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนั
โดยมีสว่นร่วมของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรเพื่อให้
มีสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้  
- จ านวนสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารย์ตอ่สิง่
สนบัสนนุการเรียนรู้ 

 
1.9 หลักสูตรพลศึกษา 

พลศึกษา ( Physical Education ) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ท่ีอยู่บนรากฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และมีความเก่ียวข้องกบัศาสตร์แขนงอ่ืนๆ อีกหลายแขนงซึง่พลศกึษาในสมยัโบราณ
ยงัไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน แตจ่ะแฝงอยูใ่นการด ารงชีวิต ปัจจบุนัมนษุย์ต้องดิน้รนเพ่ือการอยูร่อด เช่น 
การหาอาหาร การต่อสู้สตัว์ร้ายและภัยธรรมชาติตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยไม่รู้สึกตวัดงันัน้ 
มนษุย์จึงต้อง เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลาเพ่ือให้ร่างกายเจริญเตบิโตและความเจริญเติบโตนีเ้องเป็น
สิ่งท่ีช่วยให้เกิดความเปล่ียนแปลงของชีวิตและสังคม จนมีค ากล่าวว่า “ ผู้ ให้ก าเนิดชีวิตคือการ
เคล่ือนไหว” 

ศตวรรษท่ี 20 แนวความคิดทางด้านการศึกษาเปล่ียนแปลงไปอย่างกว้างขวางและ
นกัการศกึษาตา่งมองเห็นความส าคญัของการพลศกึษาและถือว่าการพลศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของ
การให้การศกึษาซึ่งจะขาดเสียมิได้ ผู้ ท่ีได้รับการศึกษาท่ีสมบูรณ์จะต้องได้รับการศกึษาครบทัง้ 4 
ด้าน คือ  

พุทธิศึกษา (Head) เป็นการศึกษาทางด้านวิชาความรู้แขนงต่างๆ เช่น การคิดเลข 
การอา่น การเขียน  
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จริยศึกษา (Heart) เป็นการให้การอบรมกล่อมเกลาทางด้านจิตใจ เช่น การเรียนรู้
เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ  

พลศกึษา (Health) เป็นการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ และความแข็งแรงทางด้าน
ร่างกาย เช่น การเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้มวยไทย กระบี่กระบอง การฝึกระเบียบแถวของนกัรบไทย
สมยัโบราณ  

หตัถศกึษา (Hand) เป็นการศกึษาท่ีฝึกให้เป็นผู้ มีทกัษะการใช้มือประดิษฐ์สร้างสรรค์
งานชา่งตา่งๆ เชน่ การปัน้ แกะสลกั การวาดเขียน หรือท่ีเรียกวา่ ชา่งสิบหมู ่ 

นกัการศกึษาคนส าคญัได้เห็นความจ าเป็นและความส าคญั ของการให้การศึกษาท่ี
สมบูรณ์ จะต้องให้การพลศึกษาควบคู่กนัไปด้วย เช่น จอห์นล็อค จอห์นดิวอิ ้รุสโซ เป็นต้น ตัง้แต่
นัน้เป็นต้น มาวิชาพลศกึษาจึงได้ถกูจดัเข้าไว้ในหลกัสตูรของโรงเรียนจนถึงปัจจุบนั  นกัการศกึษา
หลายแขนงได้มองเห็นความส าคญัของพลศกึษาท่ีมีตอ่ชีวิตของมนษุย์ทกุช่วงของวยั ไม่วา่จะเป็น
วยัเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ ใหญ่ หรือแม้แต่วัยชราก็ตาม ถ้าหากได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพลศึกษาอย่าง
เหมาะสม ทุกช่วงวยัต่างๆ ดงักล่าวจะช่วยให้การพฒันาทางการเคล่ือนไหวและพัฒนาการด้าน
อ่ืนๆ จะดีไปด้วย ยกตวัอย่าง เช่น การส่งเสริมให้เด็กได้รับกิจกรรมทางพลศึกษาอย่างเหมาะสม 
จะท าให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพจิตท่ีดีพัฒนาการต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ในทางตรงกันข้ามบุคคลท่ีผ่านวยัผู้ ใหญ่ไปแล้วแต่ยงัได้รับกิจกรรมทางพลศึกษาอย่างสม ่าเสมอ
และตอ่เน่ืองจะชวยชะลอการเส่ือมสภาพของร่างกายลงได้ดี 

การศกึษาในระดบัอมุศกึษา ศาสตร์ทางด้านพลศกึษา โดยมากจะถกูจดัให้เป็นส่วน
หนึ่งของหลกัสตูรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีโดยตรงในการผลิตบณัฑิตออกไปสู่
วิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการ รวมทัง้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาประจ าการ ส าหรับการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัหรือ
การเรียนรู้ท่ีไม่เป็นทางการ การจดัการศกึษาในสาขาครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาครู
และวิชาเอกท่ีจะสอน ทัง้ในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาครุศาสตร์/
ศกึษาศาสตร์ จงึมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการเช่ือมโยงและบรูณาการกบัสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ซึ่งศาสตร์ทางพลศกึษาก็จดัอยู่ในกลุ่มวิชาเหล่านีเ้ช่นเดียวกนั เพ่ือท าหน้าสร้าง
เสริมและพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัยตัง้แต่วัยเรียนจนไปถึงวยัท างานให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ 
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติให้มีการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2554) ครูเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาสงัคมและประเทศชาติจาก
การให้การศึกษาแก่บุคคล เพ่ือสร้างและพฒันาบุคคลให้เป็นดี คนเก่ง ไปสู่คนท่ีมีความสขุในการ
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เป็นพลเมืองและพลโลก ทัง้นี เ้พ่ือพร้อมรับกับการเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม
ภายในประเทศและสงัคมโลก ด้วยความส าคญัดังกล่าวท าให้วิชาชีพครูถกูยกย่องให้เป็นวิชาชีพ
ชัน้สูง หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิตมุ่งผลิตบณัฑิตโดยมีมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นตวัก ากับท าให้ครู
จ าเป็นต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพ่ือให้
บุคคลท่ีประกอบวิชาชีพครูนีไ้ด้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการประสิทธ์ิประสาท
ความรู้ให้กบัผู้ เรียน ตลอดจนในด้านการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมให้กบัผู้ เรียนด้วยการอบรมบ่ม
นิสัยให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรียนทั่วประเทศ ในการผลิตบัณฑิตครู
สาขาวิชาพลศึกษาก็เช่นเดียวกันท่ีต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือให้
บณัฑิตเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมลงมือท าด้วยการมีจิตอาสากบัคนในชมุชน
และในสงัคม อนัจะน าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
เท่าเทียมกัน อย่างเต็มตามศกัยภาพของผู้ เรียนแต่ละคน เพ่ือการด ารงตนให้อยู่ในสงัคมอย่างมี
คณุภาพ บณัฑิตครูจึงเป็นบคุคลท่ีส าคญัยิ่ง ในการสร้างคน สร้างชาติ  โดยการพฒันาการศกึษา
และคณุภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ หลกัสูตรนีจ้ าเป็นต้องสร้างให้ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติในส่วนสาระการเรียนรู้สุข
ศกึษาและพลศกึษา ท่ีปรากฏในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2553 ระบวุ่า สขุศกึษา
และพลศกึษาเป็นการศกึษาด้านสขุภาพท่ีมีเป้าหมาย เพ่ือการด ารงสขุภาพ การสร้างเสริมสขุภาพ
และการพัฒนาคณุภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน โดย พลศึกษา มุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม และกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาโดยรวมทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติปัญญา รวมทัง้สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ
และกีฬา (คณะพลศกึษา, 2556) 

เอ็นนิส (Ennis, 1996) ได้แบ่งรูปแบบของหลักสูตรพลศึกษาออกเป็น  6  ประเภท 
ดงันี ้ 

1. การศึกษาด้านกีฬา (Sport Education) โครงการการศึกษาด้านกีฬาได้
ก าหนด โครงสร้างวิชาพลศึกษาในชัน้เรียนระดบัมธัยมศึกษาเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะของ
การจดั การศึกษาด้านกีฬา    ขอบข่ายความคิดรวบยอดของรูปแบบนีไ้ด้อธิบายให้เป็นถึงทกัษะ 
กลยุทธ์แบบ แผ่นประเพณี ซึ่งเก่ียวกบัการสอนกีฬาแต่ละประเภทในหลกัสตูร รูปแบบนีป้ระกอบ
ไปด้วยแง่มุม บางประการของ COPEC และ MASSPEC  ท่ีเป็นข้อแนะน าส าหรับการฝึกหดัทาง
พลศึกษาท่ีได้รับการพฒันาขึน้อย่างเหมาะสม เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การเล่นกีฬาประเภททีมมิใช่ให้โอกาสเฉพาะผู้ ท่ีมีความสามารถเท่านัน้ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ครู
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ดดัแปลงเกม เพ่ือให้เข้ากบัทกัษะต่างๆ ท่ีแตกต่างออกไปรูปแบบการศกึษาด้านกีฬาจะเน้นวิชาท่ี
สอนไปท่ี หลกัสตูรการเรียนรู้ทกัษะ และความรู้ในการแสดงด้านกีฬาออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ก าหนดรูปแบบนีต้ัง้สมมุติฐานว่าผู้ เรียนแต่ละคนสนุกสนานกับการท ากิจกรรม และต้องการมี
ส่วนร่วมในการเล่นท่ีก้าวหน้าและมีทกัษะ ครูก าหนดรูปแบบหลกัสตูรเพ่ือสอนทกัษะพืน้ฐานและ
กลวิธีท่ี จ าเป็นท่ีจะน าไปสู่การเป็นนักกีฬาท่ีดี แนวคิดนีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ ในแตล่ะทีมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผู้ เรียนท่ีออ่นในทกัษะกีฬาจะมีความสนกุสนาน   

2. สมรรถภาพส่วนบุคคล (Personal Fitness) หลักสูตรสมรรถภาพได้ถูก 
พฒันาขึน้เป็นเวลานบัหลายปี จากแบบท่ีเก่ียวกบัการทหาร ซึง่เก่ียวกบัการเพาะกายเป็นวิธีเฉพาะ 
บุคคลเพ่ือท าให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงท่ีกระปร่ีกระเปร่า  หลกัสูตรนีป้ระสบผลส าเร็จท่ีสุดเม่ือ
เน้นไปท่ีการให้ความรู้เก่ียวกับการปรับปรุงสมรรถภาพทางร่างกาย ซึ่งเก่ียวข้องกับความ 
สนุกสนานความสนใจเฉพาะบุคคล รูปแบบของสมรรถภาพส่วนบุคคล (Personal Fitness) 
สะท้อนให้เห็นทัง้สาระวิชาและการเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้ ผู้ เรียนได้บูรณาการ
ความรู้เก่ียวกับสมรรถภาพเข้าไว้ในการด าเนินชีวิตของตนในแต่ละวัน หลังจากท าให้เด็กเข้าใจ 
หรือยอมรับได้ถึงความจ าเป็นของสมรรถภาพ ผู้ เรียนจะได้รับการกระตุ้น หรือจูงใจให้ทดลองท า
กิจกรรมท่ีแตกต่างหลากหลายรูปแบบเพ่ือค้นหาสิ่งท่ีตนสนใจท่ีสุด ผู้ เรียนต้องพัฒนาทักษะท่ี
จ าเป็นเพ่ือจะได้ร่วมกิจกรรมนัน้ๆ ได้อย่างประสบผลส าเร็จ ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้การทดสอบตนเอง 
เพ่ือตัง้เป้าหมายท่ีชัดเจนให้กับตนมีการใช้คะแนนและใช้วิธีการทดสอบมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมสมรรถภาพซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกต้องเหมาะสมจะเก่ียวข้องกับความถ่ีในการปฏิบัต ิ
ความรู้สึกแรงกล้า ความอดทนและข้อแนะน าในการท ากิจกรรม บทบาทขัน้ต้นของครู คือ การให้
ความรู้เก่ียวกับสมรรถภาพและช่วยให้ผู้ เรียนน าความรู้นีไ้ปปรับใช้กับชีวิตประจ าวันของตนได้ 
ผู้ เรียนจะถูกกระตุ้นให้ลองปฏิบตัิกิจกรรมท่ีหลากหลาย และเรียนรู้ท่ีจะวิเคราะห์ความต้องการ
ด้านสมรรถภาพของตนเองแม้ว่าครูจะยอมรับว่าเป้าหมายของผู้ เรียนแตล่ะคนแตกตา่งกนัออกไป 
ครูก็ยังต้องให้ค าปรึกษาแนะน าโปรแกรมสมรรถภาพสมมารถพัฒนาขึน้ส าหรับผู้ เรียนระดับ
ประถมศึกษาได้เช่นเดียวกบัระดบัมธัยมศกึษา โครงการระดบัประถมศกึษามกัมุ่งเน้นไปท่ีความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืององค์ประกอบของสมรรถภาพ และผลท่ีเห็นได้ทนัทีของการออกก าลงักายท่ีมีตอ่
จิตใจและร่างกาย การสง่เสริมความรู้ตา่งท าได้โดยการใช้กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์  

3. การศึกษาการเคล่ือนไหว (Movement Education)  รูปแบบของการศึกษา
การ เคล่ือนไหวมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาการของรูปแบบการเคล่ือนไหวพืน้ฐาน และทกัษะท่ีก าหนด
เป็น พืน้ฐานของกีฬาและกิจกรรมสมรรถภาพทกุประเภท ขอบข่ายของการเคล่ือนไหวพฒันาขึน้



  59 

โดย Rudolph Laban  ซึ่งได้ก าหนดขอบข่ายของความคิดรวบยอดส าหรับโปรแกรมการศกึษาการ 
เคล่ือนไหว สาระสิ่งท่ีก าหนดขึน้นีไ้ด้แยกให้เห็นถึงความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการเคล่ือนไหวซึ่งจะ 
เช่ือมโยงเอาร่างกาย ช่วงจงัหวะความพยายาม และความสมัพนัธ์เข้าไว้ด้วยกนั เนือ้หาสาระตา่งๆ 
จะน ามาสอนภายในขอบข่ายของเกม การเต้นร า และยิมนาสติก สาระของวิชามีอิทธิพลต่อการ 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาการเคล่ือนไหว เน้นการเรียนการสอนไปท่ีตัวผู้ เรียนจะกระตุ้นให้ครู 
ค านึงถึงระดบัพฒันาการของผู้ เรียน และวางแผนกิจกรรมโดยค านึงถึงสมรรถภาพของผู้ เรียนแต่
ละคน บทบาทของครูในรูปแบบนี ้คือ การให้ความรู้ในเร่ืองของร่างกายซึ่งเก่ียวข้องกับการ 
เคล่ือนไหวพืน้ฐาน ครูจะสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้น าความรู้นีไ้ปประยุกต์เข้ากับ 
รายวิชาอ่ืน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ครูผู้ประสบความส าเร็จจะเช่ือมโยงหลกัสูตรเข้าไว้ 
ด้วยกัน กล่าวคือน าวิชาอ่ืนเข้ามาเช่ือมโยงกัน เช่น ผู้ เรียนสามารถใช้ร่างกายทดสอบกลไกต่างๆ 
และความรู้ทางด้านกายวิภาคในวิชาวิทยาศาสตร์ ครูต้องวางแผนท่ีเหมาะสมซึ่งจะเป็นสิ่งท้าทาย
ส าหรับผู้ เรียนแต่ละคนในตระหนักถึงความก้าวหน้าจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งของการ
พฒันาการ ผู้ เรียนจะเรียนรู้การประเมินทกัษะของตนและเลือกระดบัตอ่ไปท่ีมีความยุง่ยากซบัซ้อน 
ขึน้มาในการฝึกฝน  

4. สหวิทยาการ (Interdisciplinary Approaches) ส าหรับพลศกึษาจะให้ความรู้
พืน้ฐานทางพลศกึษาซึง่เอามาจากสาขาวิชาตา่งๆ เพ่ือเรียนรู้ถึงทิศทางในการท่ีร่างกายเคล่ือนไหว 
ในการเต้นร า และการออกก าลงักาย เชน่ การแสดงออกอยา่งมีประสิทธิภาพจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจ
เร่ืองทางฟิสิกส์เพ่ือเข้าใจหน้าท่ีกลไกตา่งๆ ของร่างกาย วิชาชีววิทยาและสรีรศาสตร์จะให้ข้อมูลท่ี 
เน้นไปท่ีสมรรถภาพ และการออกก าลงักายส่วนกิจกรรมทีมจะขึน้อยู่กับความรู้ในเร่ืองของกลุ่ม
สมัพนัธ์ซึ่งน ามาจากวิชาจิตวิทยาและสงัคมวิทยา การพดู การเต้นร าและร้องเพลงและพบว่าเป็น 
งานง่ายท่ีจะค้นหาความเช่ือมโยงอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างพลศึกษาและวิชาอ่ืนๆ การเก่ียว 
เน่ืองกันระหว่างพลศึกษาวิทยาศาสตร์ คือร่างกายกลายเป็นเสมือนห้องทดลอง ส าหรับการ
ทดสอบ หรือทดลองเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว ครูและผู้ เรียนหลายคนได้น าประสบการณ์ของตนเอง
มาเช่ือมกบัการแข่งขนั ในทีมมีการอภิปรายถึงผลของการเน้นถึงสมรรถภาพเม่ือปฏิสมัพนัธ์อย่าง 
สร้างสรรค์กับบคุคลอ่ืนวิชาท่ีเก่ียวกับภาษาและคณิตศาสตร์เน้นทกัษะตา่งๆ ซึ่งต้องเป็นไปอย่าง
ถกูต้อง ส่วนในเร่ืองของสมถรรถภาพส่วนบคุคล ผู้ เรียนมีความจ าเป็นต้องท ากิจกรรมอย่างอิสระ 
บทบาทของครูในการสร้างหลกัสูตรแบบรวมหลายสาขาวิชาเข้าไว้เป็นหน่วยเดียว คือการค้นหา 
ความเช่ือมโยงตามธรรมชาติท่ีแตล่ะวิชามีตอ่กนั ครูท่ีดีจะต้องมีความเข้าใจท่ีชดัเจนและทนัสมยั
เก่ียวกับความรู้ทางพลศึกษาและคุ้นเคยกับแหล่งความรู้ทางด้านชีววิทยา สรีรศาสตร์ ฟิสิกส์ 
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ภาษา และคณิตศาสตร์ นอกจากนีค้วรได้มีการอภิปรายถึงการเช่ือมโยงเนือ้หากบัครูผู้สอนในกลุ่ม 
ครูผู้สอนจะต้องเสนอความคดิรวบยอดเดียวกนั เก่ียวกบัวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

5. การรับผิดชอบตอ่สงัคมและตนเอง (Self and Social Responsibility) รูปแบบ
ของการรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคมมุ่งเน้นไปท่ีการรับผิดชอบต่อสังคม และการเน้นท่ีผู้ เรียน 
เป็นศนูย์กลาง ซึ่งจะชว่ยให้ผู้ เรียนแก้ปัญหาความขดัแย้งระหว่างการรับผิดชอบตอ่ตนเองและการ 
รับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนๆ รูปแบบนีมี้ความคิดรวบยอดท่ีต้องการน าเสนอความก้าวหน้าของ 
เป้าหมายท่ีผู้ เรียนควรจะไปให้ถึงแต่ระดบัจะแสดงถึงค่านิยม เช่นเดียวกับพฤติกรรมซึ่งจะท าให้ 
ตระหนกัถึงความส าคญัของการรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม ระดบัความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสงัคมมี 4 ระดบั ระดบัท่ี 1 การควบคมุตนเอง (Self – Control) จะเน้นไปท่ีสมรรถภาพในการ 
ควบคุมตนเองและการยอมรับสิทธิและรับฟังความรู้สึกของผู้ อ่ืน ระดบัท่ี 2 การมีส่วนร่วมและ
ความพยายาม (Participation and Effort) จะเน้นไปท่ีการร่วมกิจกรรมกลุ่มในชัน้เรียน และการ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเรียนรู้และการช่วยเหลือสนับสนุนทีม ระดับท่ี 3 การ
ตัง้เป้าหมายให้กับตนเอง (Self – Direction) จะเน้นไปท่ีการก าหนดเป้าหมายและการพัฒนา
ตนเอง ในช่วงการท ากิจกรรมซึ่งผู้ เรียนเห็นว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ระดบัท่ี 4 การ
เอาใจ ใส่ดูแลและช่วยเหลือ (Caring and Helping) จ าเป็นต้องให้ผู้ เรียนรู้จักคิดถึงบุคคลอ่ืน
มากกว่าตน บทบาทของครู คือการช่วยให้ผู้ เรียนตระหนักถึงความคาดหวังท่ีมีต่อพฤติกรรมท่ี
แสดงความรับผิดชอบ ดงัท่ีได้อธิบายให้เห็นใน 4 ระดบั ผู้ เรียนต้องหาทางเลือกและมีส่วนร่วมใน
แตล่ะระดบั  

6. ความหมายส่วนบคุคล (Personal Meaning) หลกัสตูรความหมายส่วนบคุคล 
สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายหลายประการของพลศึกษา ซึ่งอธิบายโดย Eleanor Metheny 
เสนอแนะวา่ผู้ เรียนแตล่ะคนจะไมมี่ความพอใจกบัการเข้าร่วมกิจกรรมการเคล่ือนไหวและการออก
ก าลังกายใดๆ หากสิ่งนัน้ไม่มีความหมายส าหรับพวกเขา หลักสูตรนีถู้กก าหนดโดยอิงหลัก
ธรรมชาติ ความหมายท่ีใช้ในการกระตุ้นผู้ เรียนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้ เรียนพัฒนา ความรู้สึกของการเป็นผู้ แทน กล่าวคือผู้ แทนซึ่งต้องท าการตัดสินใจ และเป็นท่ี
แน่นอนว่าผู้ เรียนท่ีเรียนพลศึกษาจะไม่มีประสบการณ์นีม้าก่อน หลักสูตรนีจ้ะสอนให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้การเป็นผู้ ท่ีมีความกระตือรือร้น มีการสร้างสรรค์โครงการพลศึกษาซึ่งมีคุณค่า ครูช่วยให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้เนือ้หาจากความรู้ท่ีน าไปสู่การพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง ผู้ เรียนเรียนรู้ทกัษะ
ใหม่และเรียนรู้วิธีในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเขาไม่เคยได้ปฏิบตัิมาก่อน นอกจากนีย้งัได้เรียนรู้ในการ
ท่ีจะสรรค์สร้างแผนงาน ส าหรับอนาคต ซึ่งอธิบายถึงบทบาทของการเคล่ือนไหวและการออกก าลงั
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กาย ท่ีมีผลตอ่สขุภาพท่ีสมบรูณ์ ในหลกัสตูรนีผู้้ เรียนได้ร่วมตดัสินใจกบัครู ซึ่งการตดัสินใจอาจจะ
รวมถึงการก าหนดว่า กิจกรรมใดท่ีเขาจะต้องเรียนรู้จะท างานกบัใคร และจะมีล าดบัในการปฏิบตัิ
อยา่งไร 

1.10 มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาเอกพลศึกษา 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คณุธรรมจริยธรรมส าหรับครูสอนพลศกึษา 
2. ด้านความรู้ 

บรูณาการของความรู้พลศกึษาท่ีครอบคลมุไมน้่อยกวา่หวัข้อตอ่ไปนี ้
2.1 ปรัชญา แนวคดิและหลกัการทางพลศกึษา 
2.2 การบริหารพลศกึษาและการบริหารโปรแกรมพลศกึษา 
2.3 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัร่างกายมนษุย์ 
2.4 ลกัษณะและการท าหน้าท่ีของอวยัวะระบบตา่งๆ 
2.5 สรีรวิทยา 
2.6 การออกก าลงักายท่ีมีผลตอ่ระบบของร่างกาย 
2.7 หลกัการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา 
2.8 การประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยา และหลักกลศาสตร์เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในการเคล่ือนไหวของร่าย 
2.9 เทคนิคและทกัษะกีฬา 
2.10 กิจกรรมพลศกึษา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎี

และหลกัการท่ีเก่ียวข้องในศาสตร์สาขาพลศึกษาไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพฒันา
ผู้ เรียน และการวิจยัตอ่ยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบตัิงานอย่างมีวิสยัทศัน์ในการ
พฒันาการสอนพลศกึษา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาและ

มธัยมศกึษา เอาใจใสใ่นการรับฟัง และพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลอยา่งมีความรับผิดชอบ 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมลูขา่วสารด้านพลศกึษาจาก
ผู้ เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถส่ือสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และ
น าเสนอข้อมลูสารสนเทศส าหรับผู้ เรียนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาได้อย่างเหมาะสม 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทัง้

รูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) อยา่งสร้างสรรค์ 

6.2 มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาส าหรับผู้ เรียนท่ีหลากหลายท่ี
มีความสามารถพิเศษ ท่ีมีความสามารถปานกลาง และท่ีมีความต้องการพิเศษอยา่งมีนวตักรรม 

6.3 มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณาการ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2554) 
 
2. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

2.1 การทวนสอบ 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ได้ให้ความหมายว่า การทวนสอบ 

หมายถึง การด าเนินการหาหลกัฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การสงัเกต การตรวจสอบ การประเมิน 
การสมัภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือยืนยนัพิสจูน์ว่า สิ่งท่ีก าหนดขึน้นัน้ได้มีการด าเนินการและบรรลเุป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบในระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่งซึ่งจะต้องด าเนินการ
ท่ีให้ความมัน่ ใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็นท่ีเข้าใจตรงกนัทัง้สถาบนัฯ และมีการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จนัน้ คือ ต้องมีการทวนสอบ ซึ่งผู้ ประเมิน
ภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อยา่งเพียงพอและ
เช่ือถือได้ 

ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2558) ให้ความหมายของการทวนสอบไว้ว่า เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบเพ่ือยืนยนัความถกูต้องของการท าสิ่งใดสิ่งหนึง่ เพ่ือมิให้เกิดการผิดพลาดขึน้ 

ดรุณี รุจกรกานต์ (2558) ได้ให้ความหมายว่า การทวนสอบ (Verifying) เป็นการ
ด าเนินการหาหลักฐาน หรือตรวจสอบด้วยวิธีการใดๆ ท่ีเหมาะสมกับวิธีการประเมินผลและ
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ลกัษณะผลการเรียนรู้ เพ่ือยืนยนัวา่ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดในรายวิชาและหลกัสตูร 

วิเชียร ชตุิมาสกลุ (2559) ได้ให้ความหมายว่า ในวงการคอมพิวเตอร์ มกัใช้หมายถึง
การทวนสอบซ า้แล้วซ า้อีกอย่างน้อยก็สองครัง้ เพ่ือยืนยนัว่า แฟ้มข้อมูลท่ีสร้างขึน้ หรือข้อมลูท่ีส่ง
เข้าไปเก็บนัน้ ถูกต้องทุกประการ การทวนสอบนัน้ท าได้หลายวิธี อาจเป็นการทวนสอบด้วยตา 
หรือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า  การทวนสอบหมายถึง เป็น
กระบวนการในการตรวจสอบ เพ่ือยืนยนัความถูกต้อง โดยการด าเนินการหาหลกัฐานด้วยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่งท่ีเหมาะสมกบัวิธีการประเมินผลและลกัษณะผลการเรียนรู้ เพ่ือยืนยนัวา่ผู้ เรียนมีผล
การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในรายวิชาและหลกัสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐาน 
จากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2556) พบว่าจากการ

ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ได้มีการก าหนดกรอบแนวทางให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ ใช้
บณัฑิตและผู้ประเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของบณัฑิตในด้านความรู้ 
ทกัษะและคณุลกัษณะส่วนบคุคลของนกัศกึษาในระดบัคณุวฒุิตา่ง ๆ อยา่งไรก็ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้เหล่านีจ้ะมีลกัษณะกว้าง ๆ และจะต้องแปลความหมายโดยผู้ มีประสบการณ์ท่ีคุ้นเคย
กับสาขา/สาขาวิชานัน้  ๆ ทัง้ยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน ซึง่รวมถึงของสถาบนัอดุมศกึษาในระดบันานาชาตท่ีิดีด้วย 

อย่างไรก็ตาม กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษามุ่งเน้นการประกันคุณภาพ
ภายในของหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนอยา่งตอ่เน่ืองทกุหลกัสตูร โดยหลกัสตูรท่ีพฒันา
หรือปรับปรุง ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (Programme Specification : มคอ.2) ในหมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตรจึง
ประกอบด้วย หัวข้อการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหาร
คณาจารย์  การบริหารบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน า
นกัศกึษา ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต และตวั
บ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) โดยตัวบ่งชีน้ัน้ต้องสอดคล้องกับการ
ประกนัคณุภาพภายใน และการประเมินคณุภาพภายนอก   

ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษา ได้ก าหนดไว้
เป็น มาตรฐานขัน้ต ่าอย่างน้อย 12 ข้อ โดยหลกัสูตรอาจก าหนดตวับ่งชีเ้พิ่มเติม ให้สอดคล้องกับ
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พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ของสถาบนั หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีสูงขึน้ เพ่ือยกระดบั
มาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลกัสตูร (มคอ.2)  สถาบนัอดุมศกึษาท่ีจะ
ได้รับการรับรองมาตรฐานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ ต้องมีผล
การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีท่ี้ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพ่ือ
ตดิตามการด าเนินงานตาม TQF ตอ่ไป ทัง้นีเ้กณฑ์การประเมินผ่านคือมีการด าเนินงานตามข้อ 1-
5 และ อยา่งน้อยร้อยละ 80 ของตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงานท่ีระบไุว้ในแตล่ะปี     

ในตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุินัน้ ข้อ 6 ระบวุ่า “มีการทวน
สอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่าง น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา” ซึ่งจะเห็นว่าให้ความส าคญักบั
การทวน สอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทัง้หมด  

ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2557) ได้เสนอแนะ
วา่ การทวนสอบผลสมัฤทธ์ินกัศกึษามีความส าคญัตอ่การพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
ของรายวิชาและหลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน่ืองจากการทวนสอบจะสะท้อนผล
รายวิชาและหลกัสตูรดงันี ้ 

1. ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีแต่ละรายวิชา
ได้รับจากการกระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้ สอน อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุง
ข้อบกพร่อง หรือสง่เสริมจดุเดน่ของผู้ เรียนเพ่ือพฒันาตนเองตอ่ไป  

2. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้ สอนในการพัฒนา
ปรับปรุงการสอนให้ ดีกวา่เดมิ  

3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิเป็นข้อมูลส าคญัในการวางแผนพฒันาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและ
การประกนัคณุภาพของหลกัสตูร 

2.3 ความส าคัญของการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเป็นงานท่ีส าคญังานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารย์

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ สอนท่ีต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้
เพราะการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิมี ความส าคญัตอ่การพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของ
รายวิชาและหลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันี ้
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1. ทราบระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีแต่ละ
รายวิชาได้รับจากการกระจาย ความรับผิดชอบจากหลกัสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่ง
เป็นประโยชน์ตอ่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุงข้อ
พกพร่อง หรือสง่เสริมจดุเดน่ของผู้ เรียนเพ่ือพฒันาตนเอง ตอ่ไป  

2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้ สอนในการ
พฒันาปรับปรุงการสอนให้ ดีกวา่เดมิ  

3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิเป็นข้อมลู ส าคญัในการวางแผนพฒันาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและ
การประกนัคณุภาพของหลกัสตูร 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 

3.1 ความหมายของรูปแบบ 
กู๊ ด และฟิ เดลต้า (Good & Phi Delta, 1973) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า 

เป็นวัตถุหรือระบบ หรือกระบวนการท่ีใช้แทนสิ่งนัน้ โดยด ารงคุณลักษณะของทุกส่วนไว้ให้
เหมือนเดมิ 

ฮูเซ็น และโพสเล็ทเวทร์ (Husén & Postlethwaite, 1994) ได้ให้ความหมายรูปแบบ
ไว้ว่า คือโครงสร้างท่ีถูกน าเสนอเพ่ือใช้วินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ีสร้างมาจาก
เหตกุารณ์การหยัง่รู้ ด้วยวิธีการอปุมาอปุมยั หรือได้มาจากทฤษฎี รูปแบบจงึไมใ่ชท่ฤษฎี 

อทุยั บญุประเสริฐ (2516) ได้ให้ความหมายรูปแบบว่า หมายถึง สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีส าคญัๆ ในเร่ืององหนึง่เร่ืองใดโดยเฉพาะ 

สวสัดิ์ สคุนธรังสี (2520) ได้ให้ความหมายรูปแบบว่า หมายถึง ตวัแทนท่ีสร้างขึน้เพ่ือ
อธิบายพฤตกิรรม หรือลกัษณะบางประการของสิ่งท่ีเป็นจริงอยา่งหนึง่ 

สมาน อัศวภูมิ (2537) ได้ให้ความหมายรูปแบบว่า หมายถึง แบบจ าลองอย่างง่าย
หรือย่อส่วน (Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีผู้ เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึน้มา เพ่ือ
แสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจง่ายขึน้ หรือในบางกรณีอาจจะใช่ประโยชน์ในการท านาย
ปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ 

พลูสขุ หิงคานนท์ (2540) ได้ให้ความหมายรูปแบบวา่ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสร้าง 
ทางความคดิ องค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่งๆ ท่ีส าคญัของเร่ืองท่ีศกึษา 

ทิศนา แขมมณี (2548) ได้กล่าวว่า รูปแบบเป็นเคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้ใน
การสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยสร้างมาจากความคิดหรือ
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ประสบการณ์การใช้อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีหลักการต่างๆ และแสดงออกในลักษณะใด
ลกัษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบายแผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืน
สามารถเข้าใจได้ชดัเจนขึน้ รูปแบบจงึไมใ่ชท่ฤษฎี 

3.2 ประเภทของรูปแบบ 
เสรี ชดัเเช้ม (2538) ได้แบง่ประเภทของรูปแบบ ออกเป็น 2 แบบได้แก่  

1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ประกอบด้วย รูปแบบของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง (Model of) เช่น แบบจ าลองเคร่ืองบินท่ีสร้างเหมือนจริงแต่มีขนาดย่อส่วน และรูปแบบ
ส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เช่น แบบจ าลองท่ีออกแบบไว้เพ่ือเป็นต้นแบบผลิตสินค้า ต้อง
สร้างแบบจ าลองเทา่ของจริงขึน้มาก่อน แล้วจงึผลิตสินค้าตามแบบจ าลองนัน้  

2. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) ประกอบด้วยรูปแบบเชิงแนวคิดของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model of) คือ รูปแบบท่ีสร้างขึน้จากแนวคิดทฤษฎีเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์บางอย่าง เช่น รูปแบบการคงอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น และรูปแบบเชิง
แนวคิดเพ่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model for) คือ รูปแบบท่ีสร้างขึน้จากทฤษฎีการคดัสรร
ตามธรรมชาตเิพ่ือน าไปอธิบายทฤษฎีการคงอยูข่องนกัเรียนในโรงเรียน เป็นต้น 

กีวีส์ เจ (Keeves, 1997) ฮูเซ็น และโพสเล็ทเวทร์ (Husén & Postlethwaite, 1994) 
ได้ อธิบายประเภทของรูปแบบไว้ 5 รูปแบบท่ีสอดคล้องกนั ดงันี ้ 

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Models) เป็นรูปแบบท่ีแสดงความคิด
ออกมาเปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบของรูปแบบกับองค์ประกอบท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาท่ีก าลังศึกษาอยู่ ซึ่งรูปแบบลกัษณะนีใ้ช้กันมากทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สงัคมศาสตร์ และพฤตกิรรมศาสตร์  

2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models) เป็นรูปแบบท่ีแสดงความคิดออกมา
ผา่นทาง ภาษาพดูและเขียน รูปแบบลกัษณะนีใ้ช้กนัมากทางด้านศกึษาศาสตร์  

3. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Models) เป็น รูปแบบท่ีแสดงความคิด
เช่ือมโยงระหวา่ง ทฤษฎีกบัโลกของความเป็นจริงผ่านทางแผนผงัแผนภาพ ไดอะแกรม หรือกราฟ 
เป็นต้น  

4. รูปแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Models) เป็น รูปแบบ ท่ีแสดง
ความคิดผ่านออกทางสูตรคณิตศาสตร์ หรือสมการซึ่งส่วนมากจะเกิดขึน้หลงัจากใช้รูปแบบเชิง
ภาษาแล้ว  
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5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Models) เป็นรูปแบบท่ีแสดงความคิดผ่านออก
ทางความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งตวัแปรตา่งๆ ของสภาพการณ์ปัญหาใดๆ รูปแบบลกัษณะนีใ้ช้
กนัมากด้านศกึษาศาสตร์ 

3.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
บราวน์ (Brown, 1980) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึน้มาจากแนวคิดเชิงระบบ (System 

Approach) กั บ ห ลั ก ก า รบ ริห า รต าม สถ าน ก า รณ์  (Contingency Approach) กล่ า ว ว่ า
องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย  

1) สภาพแวดล้อม (Environment)  
2) เทคโนโลยี (Technology)  
3) โครงสร้าง (Structure) 
4) กระบวนการจดัการ (Management Process)  
5) การตดัสินใจสัง่การ (Decision Making) 

คีวิส (Keeves, 1997) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ส่วนน า ได้แก่ สภาพแวดล้อม หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ 
ตลอดจนการรวบรวมปัญหา ซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคญัในการพฒันาเป็นอนัดบัแรก น าไปสู่การท านาย 
(Prediction) และการทดสอบ  

2. การจดัร่างโครงสร้าง ต้องมีความสมัพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) 
ซึง่สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์นัน้ๆ ได้ 

3. การน าไปทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลการน าไปใช้ ท าให้มีการปรับปรุงคณุภาพ
ในการปฏิบตัิงาน ซึ่งมี 2 ลกัษณะ คือ การทดลองย้อนหลงัโดยใช้ข้อมลูย้อนกลบั และการทดลอง
ใช้ในปัจจบุนั  

4. มีเง่ือนไข คือ มองเห็นภาพแหง่ความส าเร็จ 
ชนกนารถ ช่ืน เชย (2550) ได้พัฒ นารูปแบบการจัดการศึกษาต่อ เน่ื องใน

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พบวา่ รูปแบบมีองค์ประกอบ 9 ด้าน ได้แก่  
1) ปรัชญาและหลกัการของการศกึษาตอ่เน่ือง 
2) กลุม่เป้าหมายของการจดัการศกึษาตอ่เน่ือง  
3) จดุมุง่หมายของการจดัการศกึษาตอ่เน่ือง  
4) โครงสร้างระบบบริหารของการศกึษาตอ่เน่ือง  
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5) หลกัสตูรการเรียนการสอนของการศกึษาตอ่เน่ือง  
6) วิธีการจดัการศกึษาตอ่เน่ือง  
7)  ส่ือการศกึษาและแหลง่เรียนรู้ของการศกึษาตอ่เน่ือง  
8) การตดิตามและประเมินผลของการศกึษาตอ่เน่ือง  
9) การเทียบระดบัและเทียบโอนผลการเรียน 

อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ 8 ด้าน 
ได้แก่ 

1) ปรัชญาและหลกัการจดัการศกึษา  
2) หลกัสตูร  
3) การจดัการเรียนรู้  
4) การประเมินผลการเรียนรู้ 
5) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดบัการศกึษา  
6) การบริหารและการจดัการศกึษา  
7) กลุม่เป้าหมายและ  
8) การมีสว่นร่วมของพอ่แมแ่ละชมุชน 

3.4 การตรวจสอบรูปแบบ 
อีสเนอร์ (Eisner, 1976) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิใน

บาง เร่ืองท่ีต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจยัในเชิงปริมาณ โดยเช่ือว่าการรับรู้ท่ีเท่ากัน
นัน้เป็นคณุสมบตัพืิน้ฐานของผู้ รู้และได้เสนอแนวคดิการประเมินโดยผู้ทรงคณุวฒุิไว้ดงันี ้  

1.การประเมินโดยแนวทางนัน้มิไดเน้นผลสมัฤทธ์ิของเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์
ตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal–Based Model) การตอบสนองปัญหา และ
ความต้องการของผู้ เก่ียวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือ 
กระบวนการการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึง้เฉพาะในประเด็นท่ีน ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
เก่ียวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสาน
ปัจจยัในการพิจารณาตา่งๆ เขาด้วยกนัตามวิจารญาณของผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกบั
คณุภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งท่ีท าการประเมิน  

2. เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ใน
เร่ืองท่ีจะประเมิน โดยท่ีพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art Criticism) ท่ีมีความ
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ละเอียดลึกซึง้ และต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญระดบั สงูมาเป็นผู้ วินิจฉัย เน่ืองจากเป็นการวดัคณุคา่ไม่
อาจประเมินด้วย เคร่ืองวัดใดๆ ได้และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ ประเมินอย่างแท้จริง 
ตอ่มาได้มีการน าแนวคิดนีม้าประยกุต์ใช้ในทางการศึกษาระดบัสงูในวงการอดุมศกึษามากขึน้ใน
สาขาเฉพาะท่ีต้องอาศัยผู้ รู้ ผู้ เล่นในเร่ืองนัน้จริงๆ มาเป็นผู้ ประเมินผล ทัง้นีเ้พราะองค์ความรู้
เฉพาะสาขานัน้ผู้ ท่ีศกึษาเร่ืองนัน้จริงๆ จงึจะทราบและเข้าใจอยา่งลกึซึง้  

3. เป็นรูปแบบท่ีใช้บุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการประเมินโดยให้
ความเช่ือถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินัน้เท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดีทัง้นีม้าตรฐานและเกณฑ์พิจารณา
ตา่งๆ นัน้จะเกิดขึน้จากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคณุวฒุินัน้เอง  

4. เป็นรูปแบบท่ียอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามอธัยาศยั และความถนดัของแตล่ะคน นบัตัง้แตก่ารก าหนดประเดน็ส าคญัท่ีพิจารณา การบง่ชี ้
ข้อมลูท่ีต้องการ การเก็บรวบรวม การประมวลผลการวินิจฉยัข้อมลู ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 

อทุุมพร จามรมาน (2541) การตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคณุลกัษณะ 2 อย่าง 
คือ 

1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์/ความเก่ียวข้อง/เหตุผล
ระหวา่งตวัแปร 

2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสมัพนัธ์ดงักล่าว ซึ่งการประมาณค่านี ้
สามารถประมาณข้ามกาลเวลา กลุม่ตวัอยา่ง หรือสถานท่ีได้ (Across Time, Samples, Sites) 
 
4. ทฤษฎีการประเมิน 

4.1 ความหมายของการประเมิน 
ไพศาล หวังพานิช (2545) การวัดและประเมินผล เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนการสอน โดยเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้สอนทกุระดบัและทุกประเภทการศกึษา ท่ี
ต้องด าเนินการวดัและประเมินผลผู้ เรียนทุกคน เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการเรียนรู้ และ
ขณะเดียวกนัก็เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพในการสอนของผู้สอนด้วย ในการด าเนินการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนนัน้ นอกจากผู้ สอนจะต้องด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละสถาบันแล้ว ยังต้องค านึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการวดัและการประเมินสามารถสะท้อนศกัยภาพของผู้ เรียน
ได้ตรงความเป็นจริงมากท่ีสดุ และมีข้อผิดพลาดน้อยท่ีสดุ 
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ส าเริง บญุเรืองรัตน์ (2547) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการตดัสิน หรือ
การพิจารณาตีคณุคา่เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยการวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมลู และการใช้ข้อมลูท่ี
ผา่นการวิเคราะห์แล้ว เพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขสิ่งตา่งๆ  

สมหวัง พิ ธิยานุวัฒ น์  (2544) ได้ให้ความหมายของ การประเมินไว้ว่าเป็น
กระบวนการท่ีมุง่ตอบค าถาม How Good ดงันัน้การประเมินจงึมีความหมายไว้ 2 ประการคือ  

1. การประเมิน หมายถึง การตดัสินคณุคา่สิ่งใดสิ่งหนึง่ 
2. การประเมิน หมายถึง กระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศ (Information) เพ่ือ

ชว่ยในการตดัสินใจ 
การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรพลศึกษา (2559) และ การวดัและประเมินผล

ตามหลกัสตูรพลศกึษา (Online) ได้กล่าวว่า การวดัและการประเมินผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
การจดัการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ซึ่งต้องด าเนินควบคูก่นัไป การบรูณาการการวดัและการประเมินผล
กบัการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนหลายประการ อาทิ ไ ด้ข้อมูล
ย้อนกลับท่ีจะช่วยติดตาม ก ากับ ดูแลความก้าวหน้าของผู้ เรียน น าผลมาปรับแนวทางการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนตระหนักในความสามารถและพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ืองและมีคณุธรรม สามารถค้นพบความรู้ใหม่ และคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเองได้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544  มาตรา 26 ก าหนดชัดเจนให้
สถานศึกษาจัดการประเมินผู้ เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้ เรียน ความประพฤติ การ
สงัเกตพฤติกรรม พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปกบักระบวนการ
เรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา นั่นหมายถึงผู้ สอน
จะต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้ เรียนด้วยการเก็บรวบรวม ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เรียนจาก
หลายสว่น ก่อนท่ีจะตดัสินใจให้ระดบัผลการเรียน 

ดงันัน้ เพ่ือให้การวดัและประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศกึษาสอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ และเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพ
ของผู้ เรียน ผู้สอนควรด าเนินการวดัและประเมินผลโดยค านงึถึงหลกัการตอ่ไปนี ้

1. เน้นกระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาการผู้ เรียน ( Formative Evaluation ) 
และประเมินเพ่ือตดัสินใจผลการเรียน ( Summative Evaluation ) ครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการ รวมทัง้คณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ หรือตามปรัชญาของวิชา โดยให้
ความส าคัญทัง้ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการความรู้ตามความ
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เหมาะสม เน้นการน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการสอนของ
ตนและปรับกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพ่ือความส าเร็จตามจดุหมายของหลกัสตูร 

2. เน้นการประเมินด้วยวิธีท่ีหลากหลาย สอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัให้
ผู้ เ รียนตามสภาพ จ ริงห รือ ใก ล้ เคี ย งสถานการณ์ ท่ี เป็ นจ ริง  (Authentic Learning and 
Assessment) สะท้อนความสามารถและการแสดงออกของผู้ เรียน (Student Performance) อย่าง
ชดัเจน 

3. เน้นการบูรณาการการประเมินผลควบคู่ไปกับการเรียนการสอนและการ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยประเมินจากคณุภาพของงานและกระบวนการท างานของผู้ เรียน 

4. เน้นการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ส่งเสริมให้มีการ
ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือนและกลุม่เพ่ือน และประเมินโดยผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

5. เน้นการประเมินผู้ เรียนท่ีต้องเน้นการพิจารณาอย่างครอบคลมุจากพฒันาการ
ของผู้ เรียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบตาม
ความเหมาะสมในแตล่ะกลุม่สาระและระดบัชัน้ 

ชาตรี เกิดธรรม (2559) การวดัและประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการวัดผล
การเรียนรู้ตามแนวทาง 3 ประการ คือ 

1. วดัครบถ้วนตามจดุประสงค์การเรียนรู้ได้จริง โดยจ าแนกเป็น 
1.1วดัความสามารถทางความรู้ ความคดิได้จริง (Cognitive Ability) 
1.2วดัความสามารถในการปฏิบตัไิด้จริง (Performance/Practice Ability) 
1.3วดัคณุลกัษณะทางจิตใจได้จริง (Affective Characteristics) 

2. วดัได้ตรงความเป็นจริง คือ สิ่งท่ีวดัได้นัน้เป็นข้อมลู เป็นการแสดงพฤตกิรรมท่ี
สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้ เรียน ทัง้ความสามารถทางความรู้ความคิดความสามารถใน
การปฏิบตัิและคุณลกัษณะทางจิตใจ มีความคลาดเคล่ือนผิดพลาดน้อยท่ีสุดไม่เปิดโอกาสให้ผู้
ด้อยความสามารถได้คะแนนสงู ตดัความผิดพลาดท่ีผู้ มีความสามารถสงูกลบัได้คะแนนน้อย 

3. เลือกสรร คิดค้นเคร่ืองมือและเทคนิคการวัดผลท่ีเป็นการวัดพฤติกรรมท่ี
แท้จริงท่ีแสดงออกซึ่งความสามารถของผู้ เรียน (Ability to do) ซึ่งอาจได้จากการสงัเกตพฤติกรรม
ผู้ เรียน สังเกตจากการปฏิบตัิภาระงาน (Tasks) ท่ีจดัให้ปฏิบตัิในสถานการณ์ท่ีผู้สอนจะก าหนด 
สงัเกตจากร่องรอยหลกัฐานผลการปฏิบตัภิาระงานของผู้ เรียน เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตามในการวดัและประเมินตามสภาพจริงนัน้มีข้อควรค านงึดงันี ้
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1. การออกแบบการวัดและประเมินตามสภาพจริง ควรแปลความหมายของ
จดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการจะวดัว่า “การเรียนมีคณุสมบตัิตามจดุประสงค์นีค้รบถ้วนจริง เขา
ควรมีพฤตกิรรมการแสดงออกอย่างไรท่ีตา่งจากพฤตกิรรมของผู้ขาดคณุสมบตัติามจดุประสงค์นี”้ 

2. การแปลจุดประสงค์การเรียนรู้ออกเป็นภาระงานท่ีผู้ เรียนจะต้องปฏิบัติใน
กิจกรรมการเรียนการสอนแตล่ะคาบ จะช่วยลดภาระการสร้างแบบวดัแบบประเมินของผู้สอนลงได้ 
เพราะผู้สอนเพียงแตจ่ดัระบบสงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ เรียน ตรวจสอบผลงานการฝึก
ปฏิบตั ิบนัทกึลงระบบระเบียนก็จะชว่ยการวดัการประเมินได้ 

3. การใช้วิธีก าหนดผู้ เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ให้หมุนเวียนกันท าหน้าท่ีประสาน งาน
กลุ่ม ผสมผสานกบัการก าหนดเกณฑ์การวดัการประเมินในแตล่ะชิน้งาน หรือภาระงานให้ชดัเจน 
ผู้สอนจะสามารถให้มีการวดัและการประเมินกนัเองในกลุ่มได้ โดยผู้สอนท าหน้าท่ีติดตามประเมิน
การประเมินของผู้ เรียนเป็นครัง้คราวจะชว่ยท าให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอนมากขึน้ 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเน้นการประเมินตาม

สภาพจริง มีวิธีการดงันี ้
1) สงัเกตการณ์แสดงออกเป็นรายบคุคลหรือรายกลุม่ 
2) ชิน้งาน ผลงาน รายงาน 
3) การสมัภาษณ์ 
4) บนัทกึของผู้ เรียน 
5) การประชมุปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งผู้ เรียนและครู 
6) การวดัและประเมินผลภาคปฏิบตั ิ(Practical assessment) 
7) การวดัและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance assessment) 
8) การวัดและประ เมิ นผลการเรียน รู้โดยใช้แ ฟ้ มผลงาน  (Portfolio 

assessment) 
9) อ่ืนๆ 

จะเห็นได้ว่าการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลาย มิได้
จ ากดัอยู่แต่เฉพาะการประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานเท่านัน้ หรือกล่าวได้ว่าการประเมินโดยใช้แฟ้ม
ผลงานเป็นเพียงส่วนหนึง่ของการประเมินตามสภาพจริง และควรเข้าใจวา่การประเมินตามสภาพ
จริงให้ความส าคญักบัการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีต้องกระท าควบคูไ่ปกบัจดัการเรียนรู้ ดงันัน้ การ
ประเมินจากการปฏิบตัิงานจึงเป็นหวัใจของการประเมินตามสภาพจริง หลกัฐานหรือร่องรอยของ
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การปฏิบตัิงาน รวมทัง้บนัทึกความรู้สึกนึกคิดท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงาน ฯลฯ ท่ีรวบรวมไว้ ซึ่ง
เรียกวา่แฟ้มผลงาน จงึเป็นแหลง่ข้อมลูส าคญัของการประเมินตามสภาพจริง 

ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสะท้อนถึงความสามารถจริงของผู้ เรียนนัน้ จะ
เห็นได้ว่าการวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ ด้านความสามารถ และโดยใช้แฟ้มผลงาน มี
ความส าคญัยิ่ง ซึ่งข้อมลูท่ีน ามาใช้ในการประเมินต้องมาจากแหล่งท่ีหลากหลาย เช่น จากผลงาน
การท าแบบฝึกหดัหรือโครง งานจากการสงัเกต จากการสมัภาษณ์ จากการสอบในลกัษณะตา่งๆ 
และจากการบนัทกึของผู้ เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง เป็นต้น 

4.2 รูปแบบการประเมิน 
รูปแบบของการประเมินหลักสูตรของนักวิชาการ นักวิจัยและนักประเมิน ซึ่งเป็นท่ี

รู้จกัในวงการศกึษาในปัจจบุนั แบง่ได้เป็น 3 กลุม่ (Worthen & Sanders, 1973) คือ 
กลุ่มท่ี 1 ครอนบคั (Lee J. Cronbach) สคริฟเว่น (Michael Scriven) และสเตก 

(Robert E.Stake) แนวคิดของกลุ่มนีต้้องการให้นักประเมินแสดงบทบาทในการตัดสิน  โดย 
ครอนบคัเสนอแนวคิดในเบือ้งต้น จากนัน้สคริฟเว่นได้ขยายแนวคิดของครอนบคัออกไปมากขึน้ 
ในขณะท่ีสเตกนัน้มีแนวคิดเน้นเร่ืองการวดัเป็นส าคญั โดยแนวคิดการประเมินของสเตกนัน้ได้รับ
อิทธิพลจากแนวคดิทัง้ของครอนบคัและสคริฟเวน่ 

กลุ่มท่ี 2 สตฟัเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) และอลัคิน (Marvin C.Alkin) ทัง้
สองคนนีเ้น้นการประเมินโดยวิธีท่ีเรียกว่า วิธีการตดัสินใจเพ่ือจัดการ (Decision Management 
Approaches) 

กลุ่มท่ี 3 ไทเลอร์ (Ralph W.Tyler) แฮมมอน (Robert L.Hammond) และโพรวสั 
(Malcolm Provus) เน้นการวางแผนเพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับจุดประสงค์ (Decision Objectives 
Strategies)  

รูปแบบของสคริฟเว่น 
สภุา นิลพงษ์ (2554) สคริฟเวน่เป็นผู้ ค้นคดิการประเมินผลโดยไมย่ึดเป้าหมาย  

(Goal Free Evaluation) เขาไมเ่ห็นด้วยกบัการประเมินท่ีผกูพนักบัเป้าหมาย เพราะจะก่อให้เกิด
ความล าเอียงในการประเมินวา่จะตรวจสอบให้ตรงกบัจดุประสงค์ให้ได้เท่านัน้ ซึง่จะท าให้ประเมิน
ในสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงไมไ่ด้ครบถ้วนแนน่อน สคริฟเวน่ ได้เสนอวา่ในการประเมินนัน้ผู้ ท่ีท าการประเมิน
ควรประเมินผลสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงๆ และจะสงัเกตพฤติกรรมและสภาพการณ์รวมทัง้ผลตา่งๆ ท่ีได้รับ 
ผู้ประเมินจะมีความเป็นอิสระในการเก็บข้อมลูทกุชนิดท่ีมีความเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีสงัเกตได้ และ
ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตมกัเป็นข้อมลูในลกัษณะเชิงคณุภาพ ซึง่อาจได้ข้อค้นพบตา่งๆ มากมาย
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นอกเหนือจากการได้ค้นพบเพียงวา่หลกัสตูรได้บรรลจุดุประสงค์หรือไมอ่ยา่งไร เชน่ อาจได้ค าตอบ
วา่หลกัสตูรท่ีประเมินนัน้คุ้มกบัการลงทนุหรือไม่ 

จดุเดน่ส าคญัของรูปแบบ ประเมินโดยไม่ยดึเป้าหมายของ สคริฟเวน่ คือเป็นการ
ประเมินผลทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากหลกัสูตรทัง้ท่ีคาดหวงัไว้และไม่คาดหวงัไว้ เป็นการขยายแนวคิด
ของไทเลอร์ 

นอกจากนี ้สคริฟเวน่ยงัเน้นการประเมิน 4 ลกัษณะคือ 
1. การประเมินรูป (Formative Evaluation) เป็นการประเมินท่ีอยู่ในระหว่าง

การด าเนินการโครงการหรือด าเนินหลกัสตูร เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน 
2. การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นการประเมินสรุปผล

ของหลกัสูตร จะด าเนินการเม่ือสิน้สุดกระบวนการใช้หลกัสตูรแล้ว เพ่ือเป็นการตดัสินคณุค่าของ
หลกัสตูร ตลอดจนการหาคณุคา่หรือจดุบกพร่องของหลกัสตูรท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 

3. การประเมินเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินคณุค่า
ของสิ่งตา่งๆ ภายในตวัของมนัเอง เชน่ ประเมินเนือ้หา จดุมุง่หมาย กระบวนการให้คะแนน เจตคติ
ของครูเป็นการประเมินกระบวนการการด าเนินงาน 

4. การประเมินความคุ้มค่า (Pay-off Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีเกิด
จากสิ่งต่างๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีใช้ในการด าเนินการหลกัสูตร เช่น การประเมินผลท่ีเกิดจากการสอบ
ของนกัเรียน การตดัสินความแตกตา่งของคะแนนก่อนและหลงัสอบ หรือผลท่ีได้จากกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุ 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546) กล่าวถึงการประเมินของสคริฟเวน ว่าได้
จ าแนกประเภทและบทบาทของการประเมินออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การประเมินรูป (Formative Evaluation) หรือการประเมินระหว่างการ
ด าเนินงาน เป็นบทบาทของการประเมินงาน กิจกรรม หรือโครงการใดๆ ท่ีบง่ชีถ้ึงข้อดีและข้อจ ากดั
ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการด าเนินงานนัน้ๆ ผลจากการประเมินดงักล่าว สามารถจะน าไปใช้เพ่ือการ
พฒันางานดงักลา่วให้ดีขึน้ จงึอาจเรียกการประเมินประเภทนีว้า่ เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุง 

2. การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นบทบาทของการ
ประเมินเม่ือกิจกรรมหรือโครงการใดๆ สิน้สดุลง เพ่ือเป็นตวับง่ชีถ้ึงคณุคา่ความส าเร็จของโครงการ
นัน้ๆ รวมทัง้น าเอาความส าเร็จหรือแนวทางท่ีดีไปใช้กับงานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันในโอกาสต่อๆ ไป จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนีว้่า เป็นการประเมินสรุปรวม 
นอกจากนี ้สคริฟเวนยงัได้เสนอสิ่งท่ีต้องประเมินออกเป็น 2 สว่น คือ 
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2.1 การประเมินเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพของเคร่ืองมือใดๆ ท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูรวมทัง้คณุภาพของคณุลกัษณะ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ เช่นเป้าหมาย โครงการ วิธีการ ตลอดจนทัศนคติของ
บคุลากรท่ีรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ความเช่ือถือจากสาธารณชน และข้อมลูอ่ืนๆ ในอดีตท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการนัน้ๆ การประเมินส่วนนีคื้อ การประเมินเกณฑ์ภายใน จะไม่สนถึงผลผลิต
หรือผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ รับบริการโครงการ 

2.2 การประเมินความคุ้มค่า (Pay-off Evaluation) เป็นการประเมินใน
สว่นท่ีไม่เก่ียวข้องกบัคณุภาพของโครงการ ทฤษฎี หรือสิ่งอ่ืนๆ ของโครงการแตเ่ป็นการประเมินใน
ส่วนท่ีเป็นผลต่อผู้ รับบริการจากการด าเนินโครงการ การประเมินความคุ้มค่า ได้ให้ความสนใจ
เก่ียวกับผลของโครงการท่ีให้แก่ผู้ รับบริการ จึงจัดว่าเป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยอิง
เกณฑ์ภายนอก (Extrinsic criteria) 

รูปแบบของสเตก 
ขนิษฐา วิทยาอนุมาศ (2544) กล่าวถึงรูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสเตกท่ี

พฒันาขึน้โดยอาศยัแนวคดิจากวิธีการเชิงระบบ (System Approach) โดยพิจารณาความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงความสอดคล้องกันขององค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบแล้วน ามาเปรียบเทียบกับ
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบหลกัสตูร ซึ่งสเตกได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เช่นเดียวกับองค์ประกอบ
ของระบบ ดงันี ้

1. สิ่งท่ีมีอยู่ก่อน (Antecedents) หมายถึงสภาพของสิ่งตา่งๆ ท่ีมีอยูก่่อนการ
ใช้หลักสูตรเทียบได้กับปัจจัยตวัป้อน (Input) ของวิธีการเชิงระบบซึ่งในท่ีนี ้ได้แก่ ลักษณะของ
ผู้ เรียน ลกัษณะของครู เนือ้หาของหลกัสตูร ส่ือ วสัดอุปุกรณ์อาคารเรียน ฯลฯ 

2. กระบวนการสอน (Transactions) เป็นขัน้น าหลกัสูตรมาสู่การปฏิบตัิหรือ
การเรียนการสอน เทียบได้กับองค์ประกอบด้านกระบวนการของวิธีการเชิงระบบ ซึ่งกระบวนการ
สอนประกอบด้วย ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน การส่ือความหมาย การแลกเปล่ียนความคิด
ระหว่างครูกบันกัเรียน ระหว่างครูกบัครู ความสนใจของนกัเรียน เวลาเรียนของนกัเรียน เวลาสอน
ของครู ฯลฯ 

3. ผลท่ีได้รับ (Outcomes) หมายถึงผลท่ีเกิดขึน้จากการใช้หลักสูตรท่ีมีต่อ
นกัเรียนทัง้ด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ และคณุลกัษณะต่างๆ รวมทัง้ผลท่ีเกิดกับครู และโรงเรียน 
ซึ่งผลท่ีได้รับจากการใช้หลกัสูตรนีเ้ทียบได้กบัผลผลิต (Outputs) ของวิธีการเชิงระบบนัน้เอง การ
ประเมินหลกัสตูรตามรูปแบบนี ้เป็นการพิจารณาความสมัพนัธ์สอดคล้องกันขององค์ประกอบทัง้ 
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3 ซึง่ก าหนดไว้เป็นสิ่งท่ีคาดหวงัของหลกัสตูรและข้อมลูของสิ่งท่ีปรากฏซึ่งเก็บได้จากการสงัเกตสิ่ง
ท่ีเกิดขึน้จริง การตดัสินอาศยัการเปรียบเทียบข้อมลูท่ีเก็บได้กบัเกณฑ์มาตรฐาน และความรู้สกึนึก
คดิของบคุคลตา่งๆ ท่ีเป็นผู้ประเมิน 

รูปแบบของอัลคิน 
รอดเทน และ แซนเดอร์ (บญุเรือง สมประจบ, 2541) อ้างอิงอิงจาก (Worthen & 

Sanders, 1973) กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการประเมินเพ่ือการตัดสินใจโดยมีสิ่งท่ีต้อง
ประเมินอยู ่5 อยา่งคือ 

1. การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการประเมินข้อสนเทศ
ส าหรับรวมข้อมูลเพ่ือตดัสินใจเก่ียวกับระบบ เป็นการพิจารณาขอบเขตและก าหนดวตัถุประสงค์
ของการศึกษาให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนและชมุชน 
ซึง่อาจใช้เทคนิควิธีการตา่งๆ หลายๆ วิธีการเพ่ือให้ได้ข้อมลูมา 

2. การประเมินการวางแผนหลักสูตร (Program Planing) เป็นการรวบรวม
ข้อมลูเพ่ือการตดัสินใจในการก าหนดวิธีด าเนินการ เพ่ือให้บรรลคุวามต้องการ หรือเป้าหมายเป็น
การประเมินก่อนการน าหลกัสตูรไปใช้ 

3. การประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ (Program Implementation) เป็นการ
ประเมินเพ่ือน าหลักสูตรไปใช้ว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้มากน้อบเพียงใด เป็นการ
ประเมินข้อก าหนดปัจจัยเบือ้งต้นของระบบว่า สอดคล้องกับปัจจัยเบือ้งต้นท่ีเป็นจริงหรือไม่
เพียงใด 

4. การประเมินเพ่ือการปรับปรุงหลกัสตูร (Program Improvement) เป็นการ
ประเมินเพ่ือเสนอผู้ มีอ านาจตดัสินใจในการปรับปรุงหลกัสตูร การประเมินต้องเก็บรวบรวมข้อมลูท่ี
แสดงถึงผลสมัฤทธ์ิตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรด้วยก็ได้ 

5. การประเมินเพ่ือการรับรองหลักสูตร (Program Certification) เป็นการ
ประเมินเพ่ือเสนอผู้ มีอ านาจตดัสินใจโดยประเมินหลกัสตูรทัง้หมด เพ่ือตีราคาว่าหลกัสตูรควรเลิก
ใช้ควรปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือใช้ต่อไปได้อีกโดยต้องค านึงถึงผู้ตดัสินใจว่าเป็นใคร เช่น ครูหรือ
ผู้บริหาร ข้อมลูท่ีได้จงึต้องมีความเท่ียงตรงและมีความเช่ือมัน่ 

รูปแบบของสตัฟเฟิลบีม 
เสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ์ (2550) อธิบายเก่ียวกับการประเมินโดยใช้ตวัแบบซิปป์ 

หรือ CIPP Model ในบริบทของการศึกษาไทยนัน้ แต่เดิมอาศยัแนวคิดของ สตฟัเฟิลบีม (Daniel 
L. Stufflebeam) ซึ่งเป็นเอกสารในช่วงปี ค.ศ. 1966 – 1971 ถูกใช้ประเมินในวงจ ากดั คือเพ่ือการ
ประเมินโครงการ และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมเป็นประการส าคญั เน้น
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การประเมินในส่ีองค์ประกอบ คือ บริบท (Context) ปัจจยัน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Product) นอกจากนัน้ ในแต่ละองค์ประกอบของการประเมินขาดความชดัเจน นิยามไม่
ครอบคลมุว่าแต่ละองค์ประกอบของการประเมินคืออะไร ประเมินแตล่ะองค์ประกอบเพ่ือจะตอบ
ค าถามอะไร แนวคิดของ CIPP Model ได้ขยายขอบเขตออกอย่างกว้างขวางไม่ได้ประเมิน
โครงการแตเ่พียงอยา่งเดียว แตไ่ด้ถกูน ามาใช้ในการประเมินหลกัสตูรการศกึษาอีกด้วย 

สตัฟเฟิลบีม และสกินฟิล (Stufflebeam & Shinkfield, 2007) ได้กล่าวถึงตัว
แบบ CIPP Model ในปี 2003 ได้ดงันี ้

1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินให้ได้
ข้อมลูส าคญั เพ่ือช่วยในการก าหนดวตัถปุระสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความ
เป็นไปได้ของโครงการ เป็นการตรวจสอบว่าโครงการท่ีจะท าสนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็น
ท่ีแท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการชดัเจน เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
หรือไมเ่ป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสท่ีจะได้รับการสนบัสนนุหรือไม่ 

2. การประเมินด้านปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือใช้
ข้อมูลตดัสินใจต่อปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยดวู่าปัจจยัท่ีใช้ทัง้
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการจะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
โครงการหรือไม่ ปัจจยัท่ีก าหนดมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกท่ีได้
เลือกสรรแล้วมีความเป็นไปได้และเหมาะสมเพียงใด 

3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมิน
ระหวา่งการด าเนินโครงการเพ่ือหาข้อดี ข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีก าหนด
ไว้วา่การปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดท าได้หรือท าไม่ได้ เพราะเหตใุด 
มีปัญหาอปุสรรคอะไรบ้าง มีการแก้ไขปัญหาอยา่งไร 

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือดวู่า
ผลท่ีเกิดขึน้เม่ือสิน้สุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัย
ข้อมูลจากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจยัเบือ้งต้นและกระบวนการร่วมด้วย เพ่ือตรวจสอบว่า
เกิดผลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ คณุภาพของผลลพัธ์เป็นอย่างไร เกิดผลกระทบหรือ
ผลข้างเคียงอ่ืนใดหรือไม ่

สตฟัเฟิลบีม (L. Stufflebeam, 2003) ยงัได้แบง่องค์ประกอบในการประเมินด้าน
ผลผลิต ว่าการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) จะตอบค าถามว่า ประสบความส าเร็จ
หรือไม ่ลกัษณะเชน่นีจ้ะประเมิน 4 องค์ประกอบ คือ 



  78 

1. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง การประเมินผลกระทบของโครงการว่า
โครงการเข้าถึงเป้าหมายส าคญัหรือไม่และยงัตดัสินขอบเขตของโครงการว่ามีความส าคญัอย่างไร
ตอ่ชมุชนตามเจตนารมณ์ 

2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบรรจุผลเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงค์ท่ีพึงปรารถนา ได้ผลตามท่ีคาดหวงัไว้และผู้ ท่ีได้รับผลประโยชน์ทัง้ในด้านบวก
และด้านลบน าเสนอตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

3. ความยั่งยืน (Sustainability) หมายถึง การประเมินผลการด าเนินการใน
การสนบัสนนุให้โครงการประสบผลส าเร็จและติดตามผลความส าเร็จนัน้วา่ยัง่ยืนเพียงใด 

4. ความสามารถท่ีจะถ่ายทอดได้ (Transferability) หมายถึง การพิจารณา
ถึงโครงการวา่จะเป็นแนวทางด าเนินการเป็นประโยชน์ตอ่ท่ีอ่ืนได้หรือไม่ และผู้ ท่ีได้รับการถ่ายทอด
สามารถปฏิบตัไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบของไทเลอร์  
ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์ (2539) กล่าวว่า ไทเลอร์เป็นผู้ วางรากฐานการประเมิน

หลกัสูตรนบัตัง้แต่ปี ค.ศ.1930 โดยไทเลอร์ได้เป็นผู้ ริเร่ิมให้ค านิยามการศึกษาว่า “การศึกษา คือ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม” ดงันัน้ การประเมินหลกัสตูรจึงเป็นการเปรียบเทียบว่าพฤติกรรมของ
ผู้ เรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายท่ีได้ตัง้ไว้หรือไม่ โดยการศึกษารายละเอียดของ
องค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา 3 ส่วนคือ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการตรวจสอบสมัฤทธ์ิผลของผู้ เรียน ดงัภาพประกอบ 2 ตอ่ไปนี ้
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบการประเมินหลกัสตูรของไทเลอร์ 
 

ไทเลอร์มีความเช่ือว่าจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้อย่างชดัเจนรัดกุมและจ าเพาะเจาะจง
จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินผลในภายหลงั ตามแนวคิดของไทเลอร์นัน้ พืน้ฐานของการจดั
หลกัสูตรคือผู้จดัท าหลกัสตูรจะต้องสามารถวางจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนว่าต้องการให้ผู้ เรียนเปล่ียน
หรือมีพฤติกรรมเม่ือเรียนจบหลกัสูตรแล้วอย่างไร และพยายามจดัประสบการณ์สอนเพ่ือช่วยให้

ประสบการณ์การเรียนรู้ การตรวจสอบสมัฤทธ์ิผล 

จดุมุง่หมาย 
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ผู้ เรียนเปล่ียนพฤติกรรมไปตามท่ีต้องการ บทบาทของการประเมินหลกัสูตรจึงอยู่ท่ีการดกูารผลิต
ของหลกัสตูรวา่ตรงตามจดุมุง่หมายท่ีก าหนดหรือไม่ 

จากทฤษฏีของนักวิชาการและนักวิจัยหลายๆ ท่านท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยได้
ท าการศึกษาการประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP Model นัน้จะเห็นได้ว่ารูปแบบ CIPP Model เป็น
แนวทางท่ีช่วยในการพัฒนา ดงันัน้ การใช้ CIPP Model ประเมินผลผลิต และยังมีการพิจารณา
ด้านผลผลิตเพิ่มเติมอีก P (Product) 4 องค์ประกอบ คือ 1) ผลกระทบ (Impact) 2) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 3) ค ว า ม ยั่ ง ยื น  (Sustainability) 4) ค ว าม ส า ม า รถ ท่ี จ ะ ถ่ า ย ท อ ด ไ ด้ 
(Transferability) ซึ่งจากการรวบรวมการประเมินผลผลิต P (Product) ดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจยัได้
ศึกษาแล้วว่าองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบนัน้ มี 2 ตัวท่ีสามารถน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการทวนสอบของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษาได้ คือ ผลกระทบ (Impact) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจงึน าทฤษฏีนีเ้พ่ือการปรับปรุงพฒันาให้หลกัสตูรสาขาวิชา
พลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนัและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

4.3 แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานของการประเมิน 
การด าเนินการประเมินคณุภาพของการประเมินจะต้องมีกระบวนการด าเนินงานท่ีได้

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

1. มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ (Utility standard) มาตรฐานด้านนีถู้กก าหนด
ขึน้ เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่า การประเมินจะให้สารสนเทศท่ีมีสารประโยชน์  (Information) ทนัเวลา
(Timely) และบงัเกิดผล (Influential) ตอ่ผู้ ท่ีคาดว่าจะน าสารสนเทศของการประเมินไปใช้ใน ภาย
หน้า (Intended user)  มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยจ านวน 8 
รายการ คือ 

U1: การระบผุู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบัการประเมิน 
U2: ความนา่เช่ือถือของนกัประเมิน 
U3: การรวบรวมข้อมลูครอบคลมุและตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศ

ของผู้ เก่ียวข้อง 
U4: การแปลความหมายและการตดัสินคณุคา่มีความชดัเจน 
U5: การรายงานผลการประเมินมีความชดัเจนทกุขัน้ตอน 
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U6: การเผยแพร่ผลการประเมินไปยงัผู้ เก่ียวข้องอยา่งทัว่ถึง 
U7: รายงานการประเมินเสร็จทนัเวลาส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ 
U8: การประเมินสง่ผลกระทบในการกระตุ้นให้มีการด าเนินการประเมินตอ่ได้

อยา่งตอ่เน่ือง 
 

2. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standard)  มาตรฐานด้านนีถู้ก
ก าหนดขึน้เพ่ือเป็นหลักประกันว่า  การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการประเมินจะต้องอยู่บน
พืน้ฐานของความเป็นจริง  ความฉลาดรอบคอบ  ความมีศิลปะในการติดต่อส่ือสาร และความ
ประหยัดเวลาและทรัพยากร  มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 
รายการ ดงันี ้

F1: วิธีด าเนินงานการประเมินสามารถปฏิบตัไิด้จริง 
F2: การเป็นท่ียอมรับได้ทางการเมือง 
F3: ผลท่ีได้มีความคุ้มคา่ 

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

P1: การก าหนดข้อตกลงของการประเมินอยา่งเป็นทางการ 
P2: การแก้ปัญหาของความขัดแย้งในการประเมินด้วยความเป็นธรรมและ

โปร่งใส 
P3: รายงานผลการประเมินอย่างตรงไปตรงมา  เปิดเผย  และค านึงถึ ง

ข้อจ ากดัของการประเมิน 
P4: ให้ความส าคญัตอ่สิทธิในการรับรู้ขา่วสารของสาธารณะ 
P5: การค านงึถึงสิทธิสว่นตวัของกลุม่ตวัอยา่ง 
P6: การเคารพสิทธิในการมีปฎิสมัพนัธ์ของผู้ เก่ียวข้อง 
P7: รายงานผลการประเมินท่ีสมบูรณ์ ยตุิธรรม และเสนอทัง้ จุดเดน่และจุด

ด้อยของสิ่งท่ีประเมิน 
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P8: ผู้ประเมินท าการประเมินด้วยความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ 
4. มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy standard)  มาตรฐานด้านนีถู้ก

ก าหนดขึน้โดยเจตนารมณ์ท่ีจะท าให้เกิดความแน่ใจว่าการด าเนินงานทางด้านการประเมินจะท า
ให้ได้สารสนเทศท่ีมีความสมบูรณ์เช่ือถือได้ นั่นคือจะต้องมีการด าเนินงานการประเมินอย่าง
ครอบคลมุ มีการรวบรวมข้อมลูตามลกัษณะเฉพาะของสิ่งท่ีต้องการประเมิน และสารสนเทศท่ีได้
จากการประเมินจะต้องมีความเพียงพอทางเทคนิค วิธีด าเนินงานและการตดัสินท่ีได้กระท าลงไป
จะต้องสอดคล้องสมเหตุสมผลกับข้อมูลของการประเมิน  มาตรฐานด้านความถูกต้อง
ประกอบด้วยมาตรฐานยอ่ย 11 รายการ  ดงันี ้

A1: การระบวุตัถปุระสงค์ของการประเมินอยา่งชดัเจน 
A2: การวิเคราะห์บริบทของการประเมินอยา่งเพียงพอ 
A3: การบรรยายจดุประสงค์และกระบวนการประเมินอย่างขดัเจน 
A4: การบรรยายแหลง่ข้อมลู  และการได้มาอยา่งชดัเจน 
A5: การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีมีความเท่ียงตรง 
A6: การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีมีความเช่ือมัน่ 
A7: การจัดระบบควบคุม ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และ

รายงาน 
A8: การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
A9: การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
A10: การลงข้อสรุปท่ีมีเหตผุลสนบัสนนุ 
A11: การรายงานมีความเป็นปรนยั 

5. มาตรฐานด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม  (Evaluation Accountability 
Standards)  มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  ด้านการประเมินผลสนับสนุนเอกสารการ
ประเมินท่ีเพียงพอและการประเมินอภิมาน  ท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงและความรับผิดชอบส าหรับ
กระบวนการประเมินผล   มาตรฐานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมประกอบด้วยมาตรฐานยอ่ย  
3  รายการ  ดงันี ้

E1 การจดัท าเอกสารการประเมิน 
E2 การประเมินอภิมานภายใน 
E3 การประเมินอภิมานภายนอก 
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ศิริชัย กาญจนวาสี (2545) มาตรฐานการประเมิน (Standards) เป็นระดบัของการ
ปฏิบัติการท่ีแสดงถึงความส าเร็จอันเป็นท่ียอมรับกันทั่วไป  ท่ีสามารถน าเอาผลงานท่ีเกิดขึน้ไป
เปรียบเทียบได้ ดังเช่น มาตรฐานการประเมินส าหรับนักประเมินทั่วไป  ท่ีใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบคณุภาพการประเมินมี 4 มาตรฐาน ดงันี ้

1. มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์จากการประเมิน (Utility standards) ผลการ
ประเมินต้องให้ข้อมูลตรงตามท่ีผู้ ใช้ผลการประเมินอยากรู้ และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานได้จริงโดยเฉพาะถ้าสามารถให้ข้อมลูช่วยในการปรับปรุงตนเองได้ในระดบั
บคุคล ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากขึน้ 

2. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standards) วิธีการท่ีใช้ในการ
ประเมินจะต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัจิริงประหยดั คุ้มคา่ และเหมาะสม 

3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety standards) วิธีการท่ีใช้ในการ
ประเมินต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ ท่ี เก่ียวข้องกับการประเมิน ค านึงพึงสิทธิส่วนบุคคล มี
จรรยาบรรณในการปฏิบตังิานไมท่ าให้การประเมินก่อให้เกิดผลเสียหายกบัผู้ใด 

4. มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy standards) วิ ธีการท่ีใช้ในการ
ประเมินต้องมีความถกูต้อง ให้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ เช่น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินต้องสามารถวดั
ตวัชีว้ัดท่ีต้องการวัดได้จริง มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวชีว้ัดท่ีต้องการวัด แหล่งผู้ ให้ข้อมูล
เช่ือถือได้ให้ข้อมลูตามความเป็นจริง วิธีการวิเคราะห์และการเสนอผลการประเมินถกูต้อง และผล
การประเมินมีความเป็นปรนยั 

สรุปได้ว่าการประเมินเป็นการประมาณค่าหรือการตัดสินคุณค่าของสิ่งท่ีต้องการ
ประเมินนอกจากนีก้ารประเมินยังมีความส าคญัต่อการวางแผนการบริหารงาน การด าเนินการ
ประเมินคณุภาพของการประเมินจะต้องมีกระบวนการด าเนินงานท่ีได้มาตรฐาน ซึ่งผู้ประเมินต้อง
ออกแบบการประเมินให้ได้คณุภาพครบตามมาตรฐานการประเมิน 

 

5. ทฤษฎีทางการจัดการ 
ศิ ริวรรณ  เส รี รัต น์  (2546) ได้ ให้ ความหมายกระบวนการการบ ริหารจัดการ 

(Management Process) หมายถึง กระบวนการเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่ งหมายขององค์กร ซึ่ ง
กระบวนการการบริหารจดัการนีส้ามารถแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวเน่ืองกนัได้อย่างมีปฏิสมัพนัธ์
สอดคล้องและต่อเน่ืองดังแสดงให้เห็นดังภาพ ทัง้นีห้น้าท่ีของการบริหารประกอบด้วยกิจกรรม
พืน้ฐาน 4 ประการหรืออาจแบง่ในลกัษณะท่ีเป็นขัน้ตอนดงันี ้
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1. การวางแผน (Planning : P) เป็นสิ่งท่ีองค์กรต้องการเปล่ียนแปลงในอนาคต การ
วางแผนเป็นสะพานเช่ือมระหว่างเหตกุารณ์ปัจจบุนัและอนาคตซึง่ท าได้โดยการให้บรรลเุป้าหมาย
ผลลพัธ์ท่ีต้องการ การวางแผนจึงต้องอาศยัการก าหนดกลยทุธ์ท่ีประสิทธิภาพ แม้ว่าพืน้ฐานของ
การจดัการโดยทัว่ไปเป็นงานของผู้บริหาร การวางแผนเป็นสิ่งส าคญัส าหรับการปฏิบตัติามกลยทุธ์
ให้ประสบความส าเร็จและการประเมินกลยทุธ์ เพราะวา่ การจดัการองค์กร การจงูใจ การจดับคุคล
เข้าท างาน และกิจกรรมควบคุม ขึน้กับการวางแผน กระบวนการวางแผนจะต้องประกอบด้วย
ผู้บริหารและพนกังานภายในองค์กร 

การวางแผนจะช่วยให้องค์กรก าหนดข้อดีจากโอกาสภายนอกและท าให้เกิดผล
กระทบจากอุปสรรคภายนอกต ่าสุด โดยต้องมองเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเพ่ือคาดคะเน
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขัน้ในอนาคต การวางแผน ประกอบด้วย การพัฒนาภารกิจ (Mission) การ
คาดคะเนเหตุการณ์ปัจจุบนั เหตุการณ์อนาคต และแนวโน้ม การก าหนดวตัถุประสงค์ และการ
เลือกกลยทุธ์ท่ีใช้ 

การวางแผนจะชว่ยให้ธุรกิจปรับตวัสู่การเปล่ียนแปลงของตลาดและสามารถก าหนด
เป้าหมายได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์นัน้ต้องการให้องค์กรติดตามในลักษณะเชิงรุก (Proactive) 
มากกวา่ท่ีจะเป็นเชิงรับ (Reactive) องค์กรท่ีประสบความส าเร็จจะต้องควบคมุอนาคตขององค์กร
มากกว่าท่ีจะรอรับผลจากอิทธิพลสภาพแวดล้อมภายนอกและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ การตดัสินใจ 
(Decision Making) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน การปรับตัวเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะว่ามีการ

กระบวนการบริการ
จัดการ 

การควบคมุ 
(Controlling) 

การวางแผน 
(Planning) 

การน าหรือการสัง่การ 
(Leading/Directing) 

การจดัการองค์กร 
(Organizing) 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการการบริหารจดัการ (Management Process) 
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เปล่ียนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ และคูแ่ข่งขนัทัว่โลก จดุเร่ิมต้นของความส าเร็จท่ีดีของธุรกิจคือ
การวางแผนท่ีเหมาะสม เห็นผลได้จริง ยืดหยุน่ มีประสิทธิผล และทรงประสิทธิภาพ 

2. การจดัการองค์กร (Organizing : O) จดุมุ่งหมายของการจดัการองค์กรคือ การใช้
ความพยายามทุกกรณีโดยการก าหนดงานและความส าคญัของอ านาจหน้าท่ี การจดัการองค์กร 
หมายถึง การพิจารณาถึงสิ่งท่ีต้องการท าและผู้ ท่ีจะท ารายงาน มีตวัอย่างในประวตัิศาสตร์ของ
ธุรกิจท่ีมีการจดัองค์กรท่ีดี สามารถประสบความส าเร็จในการแข่งขนัและสามารถเอาชนะคูแ่ข่งขนั
ได้ ธุรกิจท่ีมีการจัดองค์กรท่ีดีสามารถจูงใจผู้บริหารและพนักงานให้มองเห็นความส าคัญของ
ความส าเร็จขององค์กร  การก าหนดลกัษณะเฉพาะของงาน (Work Specialization) โดยการแบ่ง
งานประกอบด้วยงานท่ีก าหนดออกมาเป็นแผนก การจัดแผนก และการมอบอ านาจหน้าท่ี 
(Delegating Authority) การแยกงานออกเป็นงานย่อยตามการพฒันารายละเอียดของงาน (Job 
Description) และคณุสมบตัขิองงงาน (Job Specification) เคร่ืองมือเหล่านีมี้ความชดัเจนส าหรับ
ผู้บริหารและพนกังาน ซึ่งต้องการทราบลกัษณะของงานการก าหนดแผนกในโครงสร้างขององค์กร 
(Organization Structure) ขนาดของการควบคุม (Span of Control) และสายการบังคับบัญชา 
(Chain of Command) การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ต้องการการเปล่ียนแปลงในโครงสร้าง เพราะ
ต าแหน่งใหม่ๆ ท่ีสร้างขึน้หรือลดลงหรือรวมกนั โครงสร้างองค์กรจะต้องระบถุึงวิธีการใช้ทรัพยากร
และวิธีการซึ่งวัตถุประสงค์มีการก าหนดขึน้ในธุรกิจ การสนับสนุนทรัพยากรและก าหนด
วตัถปุระสงค์ตามสภาพทางภมูิศาสตร์จะแตกตา่งจากโครงสร้างด้านผลิตภณัฑ์หรือลกูค้า  รูปแบบ
ทั่วไปของการจัดแผนกคือ ตามหน้าท่ี (Functional) ตามฝ่าย (Divisional)    ตามหน่วยธุรกิจ
เชิงกลยทุธ์ (Strategic business unit) และด้านแมททริกซ์ (Matrix) 

3. การน าหรือการสั่งการ (Leading/Directing : L) เป็นการใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจ
พนกังานให้ปฏิบตัิงานและน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีระบไุว้ หรือเป็นกระบวนการจดัการ
ให้สมาชิกในองค์กรท างานร่วมกนัได้ด้วยวิธีการตา่งๆ เพราะทรัพยากรมนษุย์เป็นสิ่งท่ีซบัซ้อนและ
เข้าใจถ่องแท้ได้ยาก การน าหรือการสั่งการจึงต้องใช้ความสามารถหลายเร่ืองควบคู่กันไป อาทิ 
ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร การจงูใจ การติดตอ่ส่ือสารในองค์กร และการท างานเป็นทีม เป็น
ต้น หน้าท่ีในการน าหรือสัง่การนี ้มีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าหน้าท่ีอ่ืน เพราะผู้บริหารต้องแสดง
บทบาทของผู้สัง่การอย่างมีคณุภาพ ถ้าไม่เช่นนัน้ แผนงานท่ีวางไว้ตลอดจนทรัพยากรท่ีจดัเตรียม
ไว้อาจไม่เกิดประสิทธิผล ถ้าผู้บริหารด าเนินกิจกรรมด้านการสัง่การไม่ดีพอ ดงันัน้ การสัง่การจึง
เป็นเร่ืองของความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีจะชกัจงูให้พนกังานร่วมกัน
ปฏิบตังิานไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ให้องค์กรประสบความส าเร็จตามต้องการ 
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4. การควบคุม (Controlling : C) การใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร ถือว่าเป็น
กระบวนการตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบตัิงานในกิจกรรมตา่งๆ ของพนกังาน 
เพ่ือรักษาให้องค์กรด าเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถกูต้องตามวตัถุประสงค์หลกัขององค์กร 
ในเวลาท่ีก าหนดไว้ องค์กรหรือธุรกิจท่ีประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคมุ หรือ
มีการควบคมุท่ีไร้ประสิทธิภาพ และหลายแหง่เกิดจากความไมใ่ส่ใจในเร่ืองของการควบคมุ ละเลย
เพิกเฉย หรือในทางกลบักนัคือมีการควบคมุมากจนเกิดความผิดพลาดขององค์กรเอง การควบคมุ
จึงเป็นหน้าท่ีหลกัทางการบริหารท่ีมีความส าคญั ตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบกระบวนการทางการบริหาร  
การควบคมุเป็นการตรวจตราและตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและ
ด าเนินการปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่า จะบรรลุผลลัพธ์ตามต้องการ นอกจากนีก้ารควบคุมยังเป็น
กระบวนการรวบรวมและแสดถึงข้อมลูย้อนกลบัเร่ืองของผลการด าเนินงานในฐานะท่ีเป็นพืน้ฐาน
ส าหรับการปฏิบัติและการเปล่ียนแปลงในอนาคตอีกด้วย (John R. Schermerhorn, op. cit. 
p.327) อาจกล่าวถึงบทบาทส าคัญของการควบคุมได้ว่า อยู่ ท่ีค า 4 ค า ได้แก่  มาตรฐาน 
(Standard) การวัดผล (Measurement) การเปรียบเทียบ (Comparison) และการปฏิบัติ (Take 
Action) โดยการควบคุมจะครอบคลุมดูแลพืน้ท่ี 4 พืน้ท่ีใหญ่ๆ ของการบริหาร (Stephen P. 
Robbins, Managing Today, 1997) กล่าวคือ พฤติกรรมบุคคลในองค์กร การเงิน การปฏิบตัิการ 
และ ข้อมลูขา่วสาร 

ซึง่จากความหมายดงักลา่วมีค าส าคญั 3 ค า คือ กระบวนการ, ทรัพยากรการบริหาร และ
วตัถปุระสงค์ สามารถน ามาเขียนเป็นแผนภมูิได้ดงัภาพภาพประกอบ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการการบริหารจดัการ 
 

FEEDBACK 

INPUTS 

- 4 M’s 
- 6 M’s 
- 8 M’s 

 

PROCESSES 

- POLC 

- POSDC 

- POSDCORB 

OUTPUTS 

- OBJECTIVES 

- GOALS 
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INPUTS คือท รัพยากรการบริหาร (Management resources) อันได้แก่  4 M’s 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ค น  (Man) เ งิ น  (Money) วั ต ถุ ดิ บ  (Material) แ ล ะ วิ ธี ก า ร /จั ด ก า ร
(Method/Management ) ถูกน าเข้าในระบบเพ่ือการประมวลผลหรือการบริการท่ีเติบโตและ
พฒันาก้าวหน้าไปพร้อมกับอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการท่ีเติบโตและพัฒนาขึน้ไปอย่าง
รวดเร็วท าให้ทรัพยากรเพียง 4 ประการเร่ิมไมเ่พียงพอส าหรับเป้าหมาย จงึได้เพิ่มขึน้อีก 2 M’s เป็น 
6 M’s ได้แก่ เคร่ืองจักรกล (Machine) และการตลาด (Market) ในขณะเดียวกันการท างานท่ี
มองเห็นถึงความส าคญั หรือคุณค่าของจิตใจของผู้ปฏิบตัิงานมีมากขึน้ โดยให้ความส าคญักับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของคนงานมากขึน้ จึงเพิ่มขวญัและก าลงัใจ (Morale) เข้าไปเป็น 
7 M’s และเม่ือโลกก้าวเข้าสู่ยคุโลกาภิวตัน์ (Globalization) ระบบการส่ือสารไร้พรหมแดนท่ีติดตอ่
เช่ือมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกท าให้การติดต่อส่ือสารรวดเร็วใครไม่รู้หรือไม่มี
ข้อมูลย่อมเสียเปรียบในเชิงธุรกิจจึงได้เพิ่ม ข้อมูลข่าวสาร (Message) เข้าไปในทรัพยากร
กระบวนการผลิต รวมเป็น 8 M’s  ซึ่งทรัพยากรเหล่านีจ้ะเพิ่มขึน้ไปเร่ือยๆ ไม่สิน้สุดตราบเท่าท่ี
ระบบอตุสาหกรรมการผลิตการจดัจ าหนา่ยและการบริการยงัคงพฒันาและก้าวไปไมห่ยดุยัง้ 

PROCESSES คือ หน้าท่ีหรือกิจกรรมขัน้พืน้ฐานท่ีผู้บริหารต้องกระท า ในปัจจุบัน
ยึดถือหน้าท่ี 4 ประการได้แก่ POLC การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การ
ชีน้ า(Leading) และการควบคมุ (Controlling) ซึ่งมีพฒันาการของแนวคิดมาตัง้แต่สมยัของฟาโย 
(Henri Fayol) ปี 1916 ท่ีเห็นว่าหน้าท่ีการจัดการ ประกอบด้วย POCCC ได้แก่ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่ งการ (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) การควบคุม  (Controlling) ต่อมาในปี 1937 กูลิกและเออร์วิก (Gulickและ
Urwick) เห็นว่ากระบวนการจัดการประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน 
(Coordinating) การรายงานผล (Reporting) และ การงบประมาณ (Budgeting) ซึ่งนิยม เรียกย่อ
ว่า POCDCORB ครัง้เม่ือเข้าปี 1972 แฮร์โรลด์ คนูตซ์  (Harold D. Koontz) มีความเห็นว่าหน้าท่ี
ทางการจดัการคือ POSDC ได้แก่การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การจัด
คนเข้าท างาน  (Staffing) การอ านวยการ (Directing) และการควบคุม  (Controlling) ซึ่ ง
แนวความคิดของเขาเปล่ียนแปลงไปชัดเจน โดยในปี 1988 คูนตซ์และเวียห์ริช  (Koontz และ 
Weihrich) เขียนต าราใช้ช่ือวา่ Management ร่วมกนัและได้เปล่ียนหน้าท่ีทางการจดัการจากตวั D 
(Directing) เป็น L (Leading) พฒันาด้านแนวคิดดงักล่าวยงัคงก้าวต่อไปไม่หยุดยัง้ บางทีในยุค
หน้าเราอาจเห็นหน้าท่ีการจดัการท่ีเหลืออกัษรเพียงตวัเดียวหรือสองตวัเท่านัน้ก็เป็นได้ ดงันัน้อาจ
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สรุปหน้าท่ีหรือกิจกรรมขัน้พืน้ฐานทางการจัดการได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในกระบวนการ 
(Process) แปรรูปทรัพยากรท่ีน าเข้าให้เป็นผลผลิตตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ
ตอ่ไป 

OUTPUTS คือเป้าหมาย (Goals) หรือ วัตถุประสงค์ (Objectives) ขององค์การ ท่ี
น าออกมาจากกระบวนการแปรรูปในขัน้ตอนท่ีสอง เป้าหมายขององค์การสามารถแบ่งหยาบได้
เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ องค์การท่ีมีเป้าหมายท่ีมุ่งแสวงหาก าไร (Profit) และองค์การท่ีมี
เป้าหมายไม่มุ่งแสวงหาก าไร  (Non – profit) หรืออาจแบง่เป็นองค์การท่ีวตัถปุระสงค์เพ่ือการผลิต
สินค้า กบัองค์การท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริการ (Services) ก็ได้ 

ในส่วนของการทวนสอบของหลักสูตรจะอยู่ภายในงานบริหารหลักสูตร เป็นหน้าท่ีท่ี
ส าคญัของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร หลักในการบริหาร ล าดบัแรกต้องมีการวางแผน (Planning) 
เช่นมีการก าหนดรายวิชาท่ีต้องท าการทวนสอบ มีการจัดตัง้คณะกรรมการการทวนสอบใน
หลักสูตร(Organizing) การด าเนินการอยู่ภายใต้คณะกรรมการ (Leading) มีการประเมินและ
ติดตามผลการประเมิน (Controlling) เพ่ือท่ีจะได้น าผลการทวนสอบปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
6. แนวคิดการบริหารหลักสูตร 

6.1 ทฤษฎีการบริหารหลักสูตร 
จินตนา พรสมัฤทธ์ิโชค (2555) กล่าวว่ากระบวนการบริหาร ซึ่งกูลิค และ เออร์วิกค์ 

ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านการบริหารต่างๆ ไว้ในหนังสือ ช่ือ “Paper on the Science of 
Administration” โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร หรือ “POSDCoRB”  (อ่านว่า พอสด์ขอร์บ) 
กระบวนการบริหารจัดการ ภาระหน้าท่ีท่ีส าคญัของนักบริหาร 7 ประการ ดังภาพกระบวนการ
บริหารจดัการ มีดีงนี ้

1. Planning: การวางแผน เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการ
ก่อนลงมือปฏิบตั ิเพ่ือให้การด าเนินการสามารถบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

3. Staffing การจดับุคลากรปฏิบตัิงาน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
มนษุย์ในองค์การนัน่เอง ทัง้นีเ้พ่ือให้บคุลากรมาปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบั
การจดั แบง่หนว่ยงานท่ีก าหนดไว้ 
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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 

6. Reporting: การรายงาน เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาตามชัน้ได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานโดยท่ีมีความสัมพันธ์กับการติดต่อส่ือสาร 
(Communication) ในองค์การอยูด้่วย 

7. Budgeting: การงบประมาณ เป็นภารกิจท่ีเก่ียวกับการวางแผนการท าบญัชี
การควบคมุเก่ียวกบัการเงินและการคลงั 

6.2 หลักการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง ปัจจุบนัจัดเป็น

กระบวนการสากลท่ีทุกคนทราบกันดี และถือเป็นเคร่ืองมือการบริหารท่ีจดัเป็นแกนร่วมของการ
บริหารท่ีหลากหลายบนพืน้ฐานเดียวกัน ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมมิ่งและนัก
การศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีได้กลา่วถึงวงจรคณุภาพ (PDCA) ไว้ ดงันี ้

เดมมิ่ง (Deming, 1986) กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการท่ี
ด าเนินการต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดผลผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพขึน้ โดยหลักการท่ีเ รียกว่า วงจร
คณุภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ การวางแผน การปฏิบตัิตาม
แผน การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแก้ไข  ดงันี ้ 

Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนัน้วางแผนเพ่ือการเปล่ียนแปลงหรือ
ทดสอบเพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึน้ 

Do คือ การปฏิบตัติามแผนหรือทดลองปฏิบตัเิป็นการน าร่องในสว่นยอ่ย 
Check คือ ตรวจสอบเพ่ือทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดท่ีท า

ผิดพลาดหรือได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง  
Act คือ ยอมรับการเปล่ียนแปลง หากบรรลุผลเป็นท่ีน่าพอใจหรือหากผลการ

ปฏิบตัไิมเ่ป็นไปตามแผน ให้ท าซ า้วงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระท าในวงจรท่ีได้ปฏิบตัไิปแล้ว 
วงจรคณุภาพกบัการประยุกต์ใช้เพ่ือบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในช่วงของ

การปฏิรูปการศกึษา นวตักรรมในการบริหารงานเพ่ือก้าวไปสู่ความส าเร็จเร่ืองหนึ่งท่ีมีการน าเสนอ
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มาใช้ในการปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่งก็คือ
กระบวนการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) เน่ืองจากวงจรคุณภาพเป็นทัง้ปรัชญา 
นวตักรรมและเป็นต้นธารภูมิปัญญา หรือเป็นศาสตร์ใหญ่ของ  วงจรการบริหารในปัจจุบนั กรม
วิชาการ (2545) กล่าวว่า วงจรคณุภาพเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งนิยมน ามาใช้ในการบริหารจดัการ
สถานศกึษาท่ีแสดงการท างานท่ีสมบรูณ์เป็นระบบ  ดงัภาพประกอบ 5 

ภาพประกอบ 5 วงจรคณุภาพ (PDCA)  
ท่ีมา กรมวิชาการ (2545) 

 
การด าเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA : plan do check act) เร่ิมจากก าหนด

เป้าหมายหรือมาตรฐานของสถานศกึษา แล้ววางแผน (P) เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด จากนัน้
จึงด าเนินการตามแผน (D) ในขณะท่ีด าเนินการก็ท าการตรวจสอบ (C) ว่าด าเนินการไปแล้ว
น าไปสู่เป้าหมายหรือไม่เพียงใด แล้วน าผลการตรวจสอบมาใช้แก้ไข ปรับปรุง (A) แล้ววางแผนให้
การด าเนินงานในข้อตอ่ไปดีขึน้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่วจะต้องท าให้เป็นวงจรตลอดเวลา 

6.3 หลักการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDSA 
PDSA เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพชนิดหนึ่ง โดยย่อมาจากค าว่า Plan-Do-

Study-Act ซึ ง้ประยุกต์มาจากวงล้อคุณภาพท่ีเป็นต านวน คือ วงล้อของเดมมิ่ ง (PDCA) 
ปรมาจารย์ด้านการพฒันาคณุภาพ โดยการดดัแปลงจาก C (Check) เป็น S (Study) เพ่ือให้เกิด
ความลุม่ลกึ ว่ามิใช่เพียงการตรวจสอบการปฏิบตัิหรือลงมือกระท าเทา่นัน้ แตเ่ป็นการเข้าไปเรียนรู้

มาตรฐาน 

การปรับปรุงพฒันา 

act plan 

check do 

A P 

D C 
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วา่สิ่งท่ีเราลงมือท าไปนัน้ให้บทเรียน ให้ข้อมลูให้เราได้เรียนรู้ว่าดีขึน้ หรือเป็นโอกาสพฒันาท่ีเราจะ
พฒันาตอ่ไปในอนาคตได้อยา่งไร ซึง่ PDSA มีความหมายดงันี ้

P : Plan คือการก าหนด/ออกแบบ แนวทาง วิธีการท างาน แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบตักิาร CPG วิธีปฏิบตังิานหรืออ่ืนๆ ท่ีจะบอกวา่ขัน้ตอนในการท านัน้เป็นอย่างไร คืออะไร 

D : Do คือการลงมือท าตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
S : Study คือการเรียนรู้หลงัจากการท่ีเราได้ลงมือท าหรือขณะท าตามแนวทาง

นัน้ ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการลงมือท าไม่วา่จะดีขึน้หรือแยล่ง ล้วนแล้วแตเ่ป็นข้อมลูท่ีมีคณุคา่ ท่ีจะ
ให้เราพฒันาและก้าวตอ่ไป 

A : Action คือการเข้าปรับปรุง เปล่ียนแปลงตามผลลัพธ์ท่ีได้เรียนรู้ (Study) 
อย่างต่อเน่ือง หลักคิดท่ีจะน ามาช่วยให้ Action มีประสิทธิภาพคือ HFE หรือ Human Factor 
Engineering (การปรับสิ่งแวดล้อมในการท ามากกวา่ปรับท่ีตวับคุคล) 

สรุป จากแนวคิดของนกัวิชาการ ท่านได้เสนอแนวทางบริหารจดัการอยา่งมีคณุภาพ
เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกิดผลผลิตและบริการท่ีมีคณุภาพขึน้ โดยใช้รูปแบบ 
PDSA นัน้จะเห็นได้ว่ารูปแบบ PDSA เป็นแนวทางท่ีชว่ยให้เกิดการพฒันาในอนาคต ดงันัน้ ในการ
วิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจึงน าทฤษฏีนีเ้พ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 
7. การทบทวนหลังปฎิบัตงิาน (After Action Review: AAR) 

สวทช (2011) การทบทวนหลังท างาน หรือหลังปฏิบตัิ หรือหลังกิจกรรม หมายถึง เป็น
การทบทวนหรือเป็นกระบวนการเพ่ือวิเคราะห์ว่าเกิดเหตอุะไร สาเหตขุองการเกิด และจะสามารถ
ด าเนินการให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร โดยเอาบทเรียนจากความส าเร็จและความล้มเหลวของการ
ท างานท่ีผ่านมา เพ่ือน ามาซึง่การพฒันาหรือการปรับปรุงการท างาน การท า AAR เป็นรูปแบบของ
กลุ่มท างานท่ีสะท้อน ความมีส่วนร่วมในการทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้ อะไรคือสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง สาเหตุ
ของการเกิดและสิ่งท่ีได้เรียนรู้คืออะไร 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2015) การทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action 
Review: AAR) หมายถึง เทคนิค/วิธีการ/ขัน้ตอนหนึ่งในการท างานท่ีใช้ในการทบทวนวิธีการ
ท างาน ทัง้ด้านความส าเร็จและปัญหาท่ีเกิดขึน้ ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างาน เพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้อย่างเป็นระบบ โดยคงไว้ซึ่งวิธีการท่ีดีอยู่แล้ว และ
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แก้ปัญหาท่ีเคยเกิดขึน้เพ่ือป้องกันการเกิดซ า้ รวมทัง้มีการบนัทึก/ถอดบทเรียนท่ีได้รับเพ่ือใช้เป็น
ข้อมลู/ความรู้ในการท างานครัง้ตอ่ๆไป 

AAR มี ใช้ค รั ง้แรกในกองทัพของสห รัฐอเม ริกาเม่ื อประมาณ ปี 1970 โดยมี
วตัถปุระสงค์ในขณะนัน้เพ่ือพฒันาศกัยภาพของกองทพั แก้ไขช่องโหวท่ี่อาจท าให้เป็นรองฝ่ายตรง
ข้ามหรือท าให้สญูเสียทหารฝีมือดีในการท าศกึสงคราม และสิ่งส าคญัคือได้ฝึกการท างานเป็นทีม 
ไปพร้อมกนัด้วย จนกระทัง่ปี 1990 ภาคธุรกิจซึ่งเป็นภาคส่วนท่ีมีภาวะการแข่งขนัสงูและ แข่งขนั
ตลอดเวลาเพ่ือความอยูร่อดขององค์กรได้เร่ิมน าเทคนิคนีม้าใช้ในการท างานเพ่ือพฒันาองค์กรเพ่ือ
ส่วนครองตลาดท่ีสูงขึน้หรือเพ่ือก าไรท่ีมากขึน้ ซึ่งจุดนีเ้องท่ีท าให้เทคนิคนีไ้ด้รับความสนใจอย่าง
มากมายและตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั 

จดุเดน่ของ AAR มีมีดงันี ้
1. ท าให้เรียนรู้ว่าในการท างานตา่งๆ ไม่ควรช่ืนชมความส าเร็จแตเ่พียงด้านเดียว 

ต้องยอมรับปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้วย และควรให้ความสนใจมากกว่าความส าเร็จด้วยซ า้เพราะปัญหา
คือโอกาสในการพฒันาคนเพ่ือพฒันางานนัน่เอง 

2. ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือค าแนะน าของเพ่ือนร่วมงาน ท่ีอาจท าให้คณุได้
รู้วา่ “ทกุปัญหามีทางออก” นัน้เป็นอยา่งไร 

3. ฝึกการท างานเป็นทีม 
4. สามารถใช้เทคนิคนีก้ับงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจ าท่ีดเูหมือนว่าไม่

ส าคญัเช่นการรับโทรศพัท์ การจดัประชุม ไปจนถึงโครงการระยะยาวท่ีได้รับเงินสนับสนุนหลาย
พนัล้านบาท 

5. ผู้ ท่ีเข้าร่วมคือเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมแผนกหรือทีมงาน ซึ่งเป็นจดุท่ีแตกตา่ง
จากPeer Assist ท่ีเป็นการขอค าแนะน าจากผู้ รู้ภายนอกกลุม่ 

วิธีการในการท า AAR ก็ไม่ยุง่ยากหรือซบัซ้อนแตอ่ย่างใด เพียงแตต้่องตอบค าถาม 4 
ข้อนีแ้ละท าให้ครบ 7 ขัน้ตอนดงันี ้

4 ค าถามกบั AAR คือ 
1. สิ่งท่ีคาดวา่จะได้รับจากการท างานคืออะไร 
2. สิ่งท่ีเกิดขึน้จริงคืออะไร 
3. ท าไมจงึแตกตา่งกนั 
4. สิ่งท่ีได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกตา่งคืออะไร 

7 ขัน้ตอนกบั AAR คือ 
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1. คณุควรท าAAR ทนัทีทนัใดหรืออยjางเร็วท่ีสดุหลงัจากจบงานนัน้ๆ 
2. ไม่มีการกล่าวโทษ ซ า้เติม ตอกย า้ซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือ

ลกูน้องมีแตบ่รรยากาศท่ีเป็นกนัเอง 
3. มี“คณุอ านวย” คอยอ านวยความสะดวก กระตุ้น ตัง้ค าถามให้ทกุคนได้แสดง

ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะของตน 
4. ถามตวัคณุเองวา่สิ่งท่ีคณุควรได้รับคืออะไร 
5. หนักลบัมาดวูา่สิ่งท่ีเกิดขึน้จริงคืออะไร 
6. ความแตกตา่งคืออะไร ท าไมจงึตา่งกนั 
7. จดบนัทกึเพ่ือเตือนความจ าวา่วิธีการใดบ้างท่ีคณุได้เคยน ามาแก้ปัญหาแล้ว 

 
ตาราง 1 การสงัเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร 
สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี

 
 
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

8.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 
เมอร์ฟ่ี (Murphy, 1995) ได้ศึกษารูปแบบการประเมินจากสภาพจริงโดยใช้แฟ้ม

สะสมผลงานของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาพบว่า กลุ่มท่ีประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานจะได้รับ
ความรู้ การพฒันาด้านทกัษะและความต้องการเรียนรู้ อีกทัง้กระบวนการของแฟ้มสะสมงานจะ
สนบัสนุนการสนทนาติดต่อกันและการร่วมงานกนัด้วย ซึ่งแฟ้มสะสมงานจะท าให้นกัเรียนมีส่วน
ร่วมด้วยตนเอง จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และคณุคา่ของแฟ้มสะสมงานท่ีเห็นได้ชดัเจน
คือ นกัเรียนได้สะท้อนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าและพฒันาตนเอง 

พีค (Peak, 1995) ได้ศึกษาเร่ืองการคัดเลือกผลงานการเขียนโดยการหาค่าความ
เท่ียงจากการวดัตามสภาพจริงของนกัเรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีได้เรียนด้วยการวดัและประเมินผล
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ตามสภาพจริงและกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยส่งผลงานจาก
การเขียนมาให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินผล ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีเป็นตวัชีท้ า
ให้ได้คา่ความเท่ียงตรงสงู โดยกลุ่มท่ีไมไ่ด้เรียนด้วยการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงมีผลงาน
ท่ีดีจากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ และเม่ือน าผลการประเมินของทัง้สองกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน
พบวา่มีความเท่ียงตรงแตกตา่งกนั 

ไซมอน (D. Simon, 1996) ได้ศึกษาบทบาทของการประเมินผลตามสภาพจริง ใน
การประเมินการคิดวิจารณญาณ ในการวิจัยครัง้นีใ้ช้การประเมินผลตามสภาพจริงในการ
ตรวจสอบการคิดวิจารณญาณ โดยได้แบง่เป็น 3 ประเภท คือ 1) การประเมินเชิงธรรมชาตซิึ่งครูใช้
การรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการคดิของนกัเรียนระหวา่งเรียนในเวลาปกต ิ2) การประเมินการปฏิบตัิ
สิ่งท่ีนกัเรียนถกูคาดหวงัให้ปฏิบตัภิาระงานท่ีมีความซบัซ้อน 3) การประเมินแฟ้มสะสมงาน ซึง่เป็น
การรวบรวมงานของนกัเรียนท่ีใช้เพ่ือแสดงถึงความสามารถของนกัเรียน 

มิคฮัท และยาซิล (Minghat & Yasin, 2010)) ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนา
การศกึษาอยา่งยัง่ยืน ด้านเทคนิคและวิชาชีพในมาเลเซีย วตัถปุระสงค์ของการศกึษาในครัง้นี ้เพ่ือ
ก าหนดองค์ประกอบของการพฒันาการศกึษาท่ียัง่ยืนด้านเทคนิคและวิชาชีพและพฒันากรอบการ
ท างานในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีผู้ เช่ียวชาญจ านวน 12 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และ
การศึกษาใช้วิธีเดลฟาย ผลการวิจยัพบว่า วิธีการเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ และมีส่วน
ร่วมในการสร้างการเรียนรู้ หรือการสร้างประสบการณ์ทางภาคสนาม ห้องปฎิบัติการ โรงงาน
อตุสาหกรรม วิธีเหล่านีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ทกัษะ การสร้างสรรค์ทางนวตักรรม และมี
ความจ าเป็นในการพัฒนาความยั่งยืนในด้านการจัดการศึกษาทางด้านเทคนิคและวิชาชีพใน
มาเลเซีย นอกจากวิชาชีพแล้ว การเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคม และเทคโนโลยีเป็นความท้าทายท่ี
สถานศกึษาจะต้องปรับเปล่ียนหลกัสตูรการเรียนการสอนและเพิ่มทกัษะกระบวนความรู้ของครูให้
มีความความเช่ียวชาญในด้านเทคนิคและวิชาชีพมากขึน้ อย่างไรก็ตามผลท่ีได้จากการศกึษาครัง้
นีเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานทางศกึษาด้านเทคนิคและวิชาชีพของมาเลเซีย 
และช่วยส่งเสริมพัฒนาคณุภาพของคนในประเทศมาเลเซีย ดงันัน้องค์ประกอบท่ีได้กล่าวมาจึง
ควรได้รับการสง่เสริม เพ่ือการพฒันาการศกึษาของประเทศมาเลเซียอย่างยัง่ยืน 

ไชยอน ปาลมา และมอนเทโร (Chiyón, Palma, & Montero, 2011) ท าการศึกษา
เร่ือง แนวทางการน ากรอบการศึกษาของยุโรป ไปสู่การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลยัในประเทศเปรู โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษากรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของยุโรป และน ามาสร้างเป็นแนวทางในการท าข้อจ ากัด เอกลักษณ์ และ
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เคร่ืองมือ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศเปรู ผล
การศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์เอกสาร มหาวิทยาลัยในประเทศเปรูเป็นองค์กรทางด้าน
การศกึษาท่ีสงัคมในประเทศเปรูให้ความคาดหวงัสงู เป็นองค์กรท่ีให้ความรู้ ทัง้หลกัการทางทฤษฎี 
หรือทางวิทยาศาสตร์ ดงันัน้ภาพลกัษณ์ท่ีออกมาในสงัคม มหาวิทยาลยัในประเทศเปรูจะต้องท า
แผนกลยทุธ์ในการจดัการศกึษา เพ่ือให้สงัคมเกิดความไว้วางใจกบัมหาวิทยาลยั เน่ืองจากบคุคลท่ี
เข้ารับการศึกษาในระดบัของมหาวิทยาลยั เม่ือส าเร็จการศึกษาออกมาแล้วจะต้องเป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถสูงประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทัง้นีเ้น่ืองจากมหาวิทยาลยัใน
ประเทศเปรู มีแนวโน้ม และรูปแบบของการจดัการศกึษาท่ีหลากหลายมากขึน้ มีแรงกดดนัจากการ
แข่งขนัทางด้านการจดัการศกึษาภายในประเทศ ซึ่งการจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัของประเทศ
เปรูเน้นทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้ตามกระแสสังคมปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงออกไป
ตลอดเวลา และให้ผู้ เรียนได้ศกึษาในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพได้ศกึษาระยะเวลา 5 ปี 

ลิลจาน่า มิทโทฟ จาเนวิค และโบรฟ (Liljana, Mitrev, Janevik, & Boev, 2012) 
ท าการศกึษาเร่ืองการจดัท ากรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ ของสาธารณรัฐมาชิ
โดเนีย โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒฺระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของสาธารณรัฐมาชิโดเนีย ถูก
พัฒ นาขึ น้ จากหน่ วยงานภาค รัฐ  และการมีส่ วน ร่วมของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสีย  รวมทั ง้
สถาบนัการศึกษา นกัศึกษา พนกังาน นายจ้าง ซึ่งบคุคลเหล่านีมี้ความส าคญัตอ่การจดัท ากรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติให้ประสบความส าเร็จ โดยความเป็นมาของการจดัท า
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาตขิองสาธารณรัฐมาชิโดเนียเกิดขึน้จากการประชมุ
ร่วมกันของสมาชิกในประเทศยุโรปจ านวน 32 ประเทศ ท่ีตกลงร่วมมือกัน จะพัฒนาระบบ
การศึกษาของยุโรปและในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1998 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศฝร่ังเศษ อิตาลี อังกฤษ และเยอรมัน มีการประชุมและลงนามในสนธิสัญญา ท่ี
มหาวิทยาลัยชอร์บอนในปารีส การลงนามมีใจความส าคัญหลักคือ เพ่ือเป็นการสร้าง
ความก้าวหน้าของระบบการศกึษาและเป็นการเปิดกว้างในด้านการศกึษาของพืน้ท่ียโุรป ได้จดัท า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของยุโรป (EQF) ซึ่งสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ได้
ด าเนินการจดัท ากรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ ท่ีมีขัน้ตอนสอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิของยุโรป (EQF) ผลการศึกษา พบว่า กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติของสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ถูกให้ความส าคญัของการจดัการศึกษาการพูดภาษองักฤษ
เป็นสิ่งแรก และหยิบยกการพูดภาษาองักฤษเป็นวาระแห่งชาติโดยจดัท าระบบการศึกษาให้เป็น
การศึกษาท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีผลต่อการเปล่ียนแปลงใน 2 – 3 ปีแรก ของการจัด
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การศกึษาของสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ผู้ เรียนเกิดความพึงพอใจและยอมรับในด้านการวางแผนการ
จัดการศึกษาของภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อการก้าวหน้าในการจัดการศึกษา และประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสม 

8.2 งานวิจัยในประเทศ 
วรวิมล บุตรอามาตย์ (2546) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินผลหลักสูตร

การศึกษาแผนกวิชาไปรษณีย์ของโรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคมปีการศึกษา 2531 – 
ปัจจุบัน (ระยะท่ี 6) สังกัดกองการฝึกอบรมการส่ือสารแห่งประเทศไทยสาขาวัดผลการศึกษา 
มหาวิทยาลยันเรศวร โดยใช้แบบจ าลอง CIPP Model ผลการวจิยัมีดงันี ้  

การประเมินองค์ประกอบด้านปัจจยัเบือ้งต้น   
ด้านความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนพบวา่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนกบัผู้ส าเร็จ

การศึกษา  มีความคิดเห็นตรงกันว่า ความพร้อมของอาจารย์มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความคิดเห็นว่า
อาจารย์มีความ พร้อมมากและปานกลางตรงกนัทกุข้อ   

ด้านความพร้อมของนกัเรียน พบวา่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนมีความคดิเห็นว่า
ความพร้อมของนักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ผู้ ส าเร็จการศึกษามีความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั   

ด้านความพร้อมของสิ่งประกอบอ่ืนๆ ท่ีเอือ้ต่อการเรียนการสอน พบว่า ผู้บริหาร
และ อาจารย์กับผู้ส าเร็จการศึกษามีความคิดเห็นตรงกันว่าสิ่งประกอบอ่ืนๆ ท่ีเอือ้อ านวยต่อการ
เรียน การสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั .05 ในหัวข้อความเพียงพอของจ านวนห้องท่ีใช้สอนภาคปฏิบตัิและ
ความเพียงพอ แหลง่ฝึกภาคปฏิบตัท่ีิมีคณุภาพ 

การประเมินองค์ประกอบด้านกระบวนการ   
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่าผู้บริหารและอาจารย์กับผู้ส าเร็จ

การศกึษามีความคิดเห็นตรงกนัว่ากระบวนการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั .05 โดยมีความ
คดิเห็นวา่ กระบวนการจดัการเรียนการสอนมีความปานกลางตรงกนั   

ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน พบว่า ผู้ บริหารและอาจารย์กับ
ผู้ส าเร็จ การศกึษามีความคิดเห็นตรงกนัว่า การวดัประเมินผลการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
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อยู่ใน ระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
หัวข้อการ วัดผลประเมินผลมีความครอบคลุม เนือ้หาวิชา 2.3 ด้านการบริหารหลักสูตร พบว่า 
ผู้บริหารและ อาจารย์กบัผู้ส าเร็จการศกึษา มีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยมีความเห็นวา่การบริหารหลกัสตูรมีความปานกลางตรงกนั    

การประเมินองค์ประกอบด้านผลผลิตด้านการประเมินองค์ประกอบด้านผลผลิต 
พบว่า ผู้บริหารและอาจารย์ มีความคิดเห็นว่านกัเรียนมีคณุลักษณะเหมาะสมตามจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสตูรในระดบัปานกลาง   

การตดิตามผลผู้ส าเร็จการศกึษา   
ความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษาเก่ียวกับการ ได้รับความรู้และการน าความรู้

ความสามารถทางด้านเนือ้หาภาควิชาการตา่งๆ ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน พบว่า ผู้ส าเร็จการศกึษามี
ความคิดเห็นว่าการได้รับความรู้มีความเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับการน าความรู้
ความสามารถทางด้านเนือ้หาภาควิชาการตา่งๆ ไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้นัน้มีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัปานกลาง   

ความคิดเห็นของผู้บงัคบับญัชาท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเก่ียวกับความสามารถ
ในการ ปฏิบตัิงาน และบุคลิกภาพและมนษุย์สมัพนัธ์ของผู้ส าเร็จการศกึษา พบว่า ผู้บงัคบับญัชา
มีความ คิดเห็นว่า ความสามารถในการปฏิบตัิงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในขัน้ตอนการรับฝากมี
ความสามารถอยู่ในระดบัมาก ความสามารถ ในการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนการส่งต่อและการน า
จ่ายมีความสามารถอยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับบุคลิกภาพในการท างานมีความเหมาะสม ใน
การปฏิบตังิานอยูใ่น ระดบัปานกลาง 

วิลาวลัย์ วชัระเกียรตศิกัดิ์ (2546) ได้ท าการศกึษาวิจยั เร่ือง การประเมินหลกัสตูรครุ
ศาสตร์บณัฑิต วิชาเอกนาฏศิลปะ ของส านกังานสถาบนัราชภฏั โดยใช้แบบจ าลอง CIPP Model 
ผลการวิจยัมีดงันี ้

การประเมินบริบท พบวา่จดุมุง่หมายของหลกัสตูรทกุข้อมีความชดัเจนของภาษา
มีความ เหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนั และมีความครอบคลมุถึงคณุลกัษณะท่ีดีของครูนาฎศลิป์ การ
ประเมินปัจจยัเบือ้งต้น พบว่าโครงสร้างหลักสูตร มีความเหมาะสมในเร่ืองจ านวนหน่วยกิต ใน
รายวิชาบังคับ สัดส่วนของหน่วยกิตกับเวลาเรียนและการมีส่วนท าให้การเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุ่งหมายเนือ้หา มีบางวิชาท่ีมีความซํ้าซ้อน อาจารย์ผู้ สอนมีความรู้ ความสามารถและ
บคุลิกลกัษณะเหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้านอปุกรณ์การเรียน สถานท่ีเรียนมีความ
เพียงพอ ในส่วนของต าราเรียนมีความไม่เพียงพอและไม่ทนัสมยั การประเมินกระบวนการพบว่า 
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อาจารย์ส่วนใหญ่มีการเตรียมการเรียนการสอน มีการสอดแทรกให้เห็นคณุคา่การอนรัุกษ์และการ
เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและสอนครบตามแนวการสอน ในเร่ืองการใช้ส่ือประกอบการสอน การเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาแสดงความเห็น การเสริมความรู้นอกชัน้เรียน การวดัผลและประเมินผล ความ
ชัดเจนของเกณฑ์ การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง  การ
ประเมินผลผลิตบัณฑิตทัง้หมดมีความเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ ส าเร็จการศึกษาตาม
จุดมุ่งหมายเฉพาะและจุดมุ่งหมายทั่วไปว่าอยู่ในระดบัมาก แต่อาจารย์และผู้บงัคบับญัชาของ
บณัฑิตสว่นใหญ่มีความเห็นวา่อยูใ่นระดบัมากและปานกลาง 

ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์ (2548) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรศิลปะ
ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยใช้แบบจ าลอง CIPP 
Model ผลการวจิยัมีดงันี ้ 

พบว่า อาจารย์มีความเห็นว่ากระบวนการสอนและการประเมิน มีความ
เหมาะสม มีความเห็น ว่าวตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร โครงสร้างและเนือ้หาของหลกัสตูร คณุภาพ
ของอาจารย์ คุณสมบัติของ นักศึกษาและผลการด าเนินการของหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
ระดบัปานกลาง แต่มีความเห็น ปัจจยัท่ีเอือ้อ านวยต่อการเรียนการสอนไม่เหมาะสม นกัศึกษามี
ความเห็นวา่โครงสร้างและเนือ้หาหลกัสตูร คณุภาพอาจารย์ คณุสมบตัิของนกัศกึษา กระบวนการ
สอนและการประเมินผล และผลท่ีได้รับจากากรศึกษาในหลกัสูตรมีความเหมาะสม ในขณะท่ีมี
ความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและปัจจัยท่ีเอือ้อ านวยต่อการเรียนการสอน มีความ
เหมาะสมในระดบัปานกลาง 

เพ็ญศรี วรศิริ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชัน้ท่ี 4 ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ส านกังาน
พืน้ท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า รูปแบบการประเมินตามสภาพจริง มีประสิทธิภาพเชิงเหตผุล 
ตามเกณฑ์ท่ีรับได้อยา่งน้อย .75 และมีประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ตามเกณฑ์ 75/75 ท่ีก าหนด 

สุปราณี เพชรา (2553) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 กรุงเทพมหานคร การ
วิจยัในครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือพฒันารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 และเพ่ือศกึษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 1 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
พฒันารูปแบบการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการประเมินตาม



  98 

สภาพจริงส าหรับผู้ เช่ียวชาญ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง
ส าหรับครูผู้สอนและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประเมินการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์มีคา่ความเช่ือมัน่ 
0.82 แบบทดสอบระหว่างเรียน 3 ฉบบั มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.73 0.74 และ 0.75 ตามล าดบั แบบวดั
ความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มีค่าความเช่ือมั่น 0.94 ส่วนแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน
รายบคุคล แบบบนัทึกการตรวจงาน ใบงานและแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มี
ค่า IOC ตัง้แต่ 0.80 – 1.00 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพืน้ฐานและทดสอบ
สมมตฐิานโดยใช้ t-test for dependent samples และ One-way ANOVA 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีพฒันาขึน้มีความเหมาะสม

และมีความเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสดุ 
2. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีประสิทธิภาพ 84.67/85.50 ซึ่งสูง

กวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้คือ 80/80 
3. ประสิทธิผลของการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง พิจารณา 3 ด้าน 

3.1 ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

3.2 ด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์พบวา่ นกัเรียนมีพฒันาการด้าน
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สงูขึน้ 

3.3 ด้านความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์พบว่า นกัเรียนมีความสนใจใน
การเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01   

วชิระ จนัทราช (2554) ได้ศกึษาการประเมินหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2) เพ่ีอศึกษาแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว เป็นการวิจัยประเมินผลโดยใช้รูปแบบการประเมิน ซิปป์ไอ (CIPPi 
model) กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ทรงคณุวฒุิ คณาจารย์บณัฑิต นกัศกึษาปัจจบุนั ผู้ ใช้บณัฑิต ผู้บริหาร
คณะศกึษาศาสตร์ ผู้ บริหารสถานศกึษา ครูพ่ีเลีย้งและศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การเก็บข้อมลูคือ แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามมีผลการวิจยัดงันี ้1) ด้านสภาพแวดล้อม สาขา
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และภาควิชาควรวางแผนร่วมกนัพฒันาอาจารย์รุ่นใหม่สาขามีจดุแข็งคือความรู้ความสามารถของ
คณาจารย์และหลกัสตูรมีช่ือเสียง จดุอ่อนคือความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษาแรกเข้า
ไม่สูงนัก 2) ด้านปัจจัยน าเข้า องค์ประกอบย่อยได้รับคะแนนการประเมินระดับมาก แต่มี
ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มการเช่ือมโยงกับชุมชนในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรยกเลิก หรือ
ปรับปรุงบางรายวิชา และเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ ค้นคว้า 3) ด้านกระบวนการ ทุก
องค์ประกอบย่อยได้รับระดบัความพึงพอใจในระดบัมากถึงมากท่ีสุดแต่ก็มีข้อเสนอแนะว่า ควร
เพิ่มให้นกัศกึษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง ควรมีเกณฑ์ประเมินท่ีชดัเจนและตอ่เน่ือง และ บคุลากรของ
คณะควรประชมุร่วมกบัสถานศกึษาเร่ืองการฝึกสอน 4) ด้านผลผลิตผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา ของ
บณัฑิตแสดงว่า หลกัสูตรได้รับการยอมรับจากประชาคมเป็นอย่างดีและผู้ ใช้บณัฑิตแสดงระดบั
ความ พึงพอใจในระดับมาก 5) ด้านผลกระทบ ผู้ ใช้บัณฑิตพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของ
บณัฑิตในระดบัมาก มีข้อเสนอแนะคือ บณัฑิตควรประเมินผลงานของตนเองและปรับปรุงอย่าง
ตอ่เน่ือง  

โดยสรุป หลกัสตูรมีระดบัคณุภาพหรือการมีผลผลิตตามวตัถปุระสงค์ในระดบัดี
สมควรท่ีจะ ด าเนินการตอ่ไปเพียงแตต้่องปรับปรุงองค์ประกอบย่อยบางประเด็นเพ่ือให้มีคณุภาพ
มากขึน้ 

ประพันธ์ เกียรติเผ่า (2555) ได้ศึกษาเร่ืองความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลกัสูตรศกึษาศาสตร์บณัฑิต สาขาพลศกึษาและสุขศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ การศึกษาครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือท่ีจะศึกษา
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนจริงของนิสิต
ปริญญาตรี หลกัสูตรศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ จ าแนกตามตวัแปร ได้แก่ เพศ อาย ุชัน้ปีการศกึษา และช่องทาง
การเข้าศกึษา กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิตปริญญาตรี หลกัสตูรศกึษาศาสตร์บณัฑิต สาขาพลศกึษาและ
สุ ข ศึ ก ษ า  ชั ้น ปี ท่ี  1 – 4 ปี ก า รศึ ก ษ า  2554 คณ ะศึ ก ษ าศ าส ต ร์แ ล ะพั ฒ น ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จานวน 208 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ นาข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือ
หาคา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบรายคู ่(Pair Sample T-Test) หา
ความแตกตา่ง (Independent Samples T-Test, ONE WAY ANOVAs) ผลการศกึษาพบวา่  

ระดบัความคาดหวงัผลการเรียนรู้ ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์
บณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา ในภาพรวม ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านการส่ือสารการ
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทกัษะการจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา อยู่ในระดบัปาน
กลาง ระดับผลการเรียนรู้จริง ในภาพรวม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านการส่ือสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดบั
มาก ส่วนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เปรียบเทียบความคาดหวงัผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง พบว่าคา่เฉล่ียทัง้ 6 ด้าน แตกต่าง
กนัทางสถิติ (P>.05) เปรียบเทียบเพศท่ีแตกตา่งกนักบัผลการเรียนรู้จริง พบวา่คา่เฉล่ียไม่แตกตา่ง
กันทางสถิติ (P>.05) เปรียบเทียบช่วงอายุท่ีแตกต่างกันกับผลการเรียนรู้จริง พบว่าค่าเฉล่ียไม่
แตกต่างกันทางสถิติ  (P>.05) ยกเว้นด้านปัญญา ค่าเฉล่ียแตกต่างกันทางสถิติ  (P>.05) 
เปรียบเทียบชัน้ปีการศึกษาท่ีแตกต่างกันกับผลการเรียนรู้ พบว่าค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
(P>.05) ยกเว้นด้านปัญญาค่าเฉล่ียแตกต่างกันทางสถิติ (P>.05) และเปรียบเทียบช่องทางการ
เข้าศึกษาท่ีแตกต่างกันกับผลการเรียนรู้จริง พบว่าค่าเฉล่ียทัง้ 6 ด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(P>.05) 

พิทักษ์ เหล็กกล้า (2555) ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาใน
หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาพลศกึษาใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปในหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นประธาน
โปรแกรมวิชาพลศกึษา วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือผู้ ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัหลกัสตูรวิชาศกึษา
ทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 65 แห่ง และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 12 แห่ง รวม 77 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่ง
แบบสอบถาม ทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ด้านสภาพการจัดการเรียนสอนพบว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาหรือการออกก าลังกายในหลกัสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป (ร้อยละ 
86.40) จ านวนหน่วยกิตในการเรียนการสอน 3 หน่วยกิต มีจ านวนมากท่ีสดุ (ร้อยละ 40.90) เวลา
ในการเรียนการสอน 3 ชั่วโมง มีจ านวนมากท่ีสุด (ร้อยละ 40.90) ลักษณะการจัดการเรียนการ
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สอนเป็นรายวิชาทฤษฎีเก่ียวกับหลักในการออกก าลังกายและมีการฝึกปฏิบตัิ (ร้อยละ 63.60) 
รองลงมาเป็นรายวิชาปฏิบตัท่ีิเป็นกิจกรรมกีฬาหรือการออกก าลงักาย (ร้อยละ 18.20) 

2. ด้านความคิดเห็นตอ่หลกัสตูรและแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวิชาพล
ศกึษาท่ีควรจดัในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปให้เหมาะสมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา
แห่งชาติ ในภาพรวมผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.81) เม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาใน
หลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไป มีคา่เฉล่ียของความเห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุคือ ควรมีการจดัการเรียน
การสอนวิชา พลศึกษาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ระดบัอดุมศกึษา 

3. หลกัสตูรวิชาพลศกึษาท่ีควรจดัให้เป็นหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปให้เหมาะสมตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติควรเป็นดงันี ้

3.1 ปรัชญาในการจัดหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต (Domains of Learning) เป็นผลผลิตและผลลพัธ์
ของการจดัการศกึษาไว้ 5 ด้าน คือ 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม ควรมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นคนดีและคนเก่ง มีความรับผิดชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวมมีความสามารถในการปรับตวั 
ประพฤตปิฏิบตัติามกฎกตกิาของสงัคม 

ด้านความรู้ ควรเป็นการพัฒนาคนให้เป็นผู้ ท่ี มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัสขุภาพโดยการออกก าลงักายและเลน่กีฬาอย่างสม ่าเสมอ 

ด้านทกัษะเชาว์ปัญญา ควรเป็นหลกัสูตรท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถใน
การวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีและกระบวนการ
ตา่งๆ .ในการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพมาใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เม่ือต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ  ท่ีไมไ่ด้คาดคดิมาก่อน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ควรเป็น
หลกัสตูรท่ีสง่เสริมผู้ เรียนให้มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ
ตอ่ตนเองและสงัคม มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหลกัสตูรควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนการมีอิสระในการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถ
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ในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถด้านภาษา การส่ือสารทัง้การพูด การ
เขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้ 

3.2 โครงสร้างของหลกัสตูร 
ด้านคณุธรรม จริยธรรม ควรมีเนือ้หาท่ีช่วยพฒันา คณุธรรม จริยธรรมท่ี

ต้องการให้บณัฑิตเกิด เชน่ การตรงตอ่เวลา ความมีวินยั ความซ่ือสตัย์ มีน า้ใจนกักีฬา 
ด้านความรู้ ควรสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎี

ท่ีส าคญัของการออกก าลงักาย เป็นเนือ้หาท่ีเน้นการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ 
ด้านทักษะเชาว์ปัญญา ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ ใช้ความรู้ 

ความเข้าใจในแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎีและกระบวนการตา่งๆ .ในการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพมา
ใช้ในการออกแบบการออกก าลงักายให้เหมาะกบัตนเอง 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ควรเป็น
เนือ้หาท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ มีภาวะผู้น า 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศควรเป็นการเรียนทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการออกก าลังกายและการให้มีปฏิบัติ
ควบคู่กันไป ควรเป็นเนือ้หาว่าด้วยความรู้เชิงสุขภาพทัว่ไปและการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรม
ทางกายมีเนือ้หาท่ีส่งเสริมการใช้ตวัเลข เช่น การวิเคราะห์ปริมาณไขมนัในร่างกาย การค านวณ
ดชันีมวลกาย 

3.3 การวดัและประเมิน ควรประเมินทัง้ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ สภาวะ
สุขภาพสมรรถภาพทางกาย วัตถุประสงค์ของการประเมินผลควรสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตท่ีก าหนดทัง้ 5 ด้าน 

วิมานพร รูปใหญ่ (2555) ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยใช้วิธีวิจยัเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
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แบบสอบถาม กบักลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม คือ บณัฑิต จ านวน 52 คน และผู้ ใช้บณัฑิต จ านวน 30 คน 
ใช้เวลาในการด าเนินการตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม ถึงตลุาคม 2555 

ผลการวิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากกลุ่มของบณัฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ให้ค่าเฉ ล่ียความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.56) รองลงมาคือ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ( x = 4.45) ด้านการพัฒนาตามอัตลักษณ์ 
(Identity) และด้านความรู้ ( x = 4.32 เท่ากัน) ด้านทกัษะทางปัญญา ( x = 4.31) และด้านทกัษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 3.98) ส่วนคณุลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์จากกลุ่มของผู้ ใช้บณัฑิต ให้คา่เฉล่ียความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด คือ ด้าน
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ( x = 4.55) รองลงมาคือ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา ( x = 4.46) ด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ( x = 4.40) ด้านการพฒันา
ตามอตัลกัษณ์ (Identity) ( x = 4.34) ด้านความรู้ ( x = 4.33) และด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.17) จุดเด่นของบัณฑิตสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากบณัฑิตและผู้ใช้บณัฑิตคือ ความรู้ท่ีได้จากการเรียน
สามารถน ามาบูรณาการในการท างานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย มีความรักในวิชาชีพและมีจิต
สาธารณะในการให้บริการแก่ผู้ ใช้ ส่วนจดุท่ีควรปรับปรุงคือ ทกัษะการส่ือสารโดยใช้ภาษาองักฤษ 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ คือ เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีขาดแคลนจึงควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์ และปรับปรุงหลกัสตูรให้น่าสนใจมากยิ่งขึน้ผลการวิจยัเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบณัฑิตและผู้ ใช้บณัฑิตตามคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ พบว่า บณัฑิตและผู้ ใช้บณัฑิตมีความคิดเห็นต่อคณุลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ โดยรวมด้านความรู้ ไม่
แตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 ส่วนด้านท่ีมีความแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ .05 คือด้านคณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเร่ืองมีวินยัและความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ด้านทักษะทางปัญญา ในเร่ืองมีความสามารถในการริเร่ิม สร้างสรรค์งานใหม่ด้าน
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ ในเร่ืองสามารถท างานร่วมกนัเป็นทีมและ
ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเร่ืองทกัษะในการ
พูดภาษาอังกฤษ และความสามารถในการแก้ปัญหาการท างาน และด้านการพัฒนาตามอัต
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ลกัษณ์ (Identity) ในเร่ืองการมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนท้องถ่ิน และมีจิตส านึก
และความรับผิดชอบในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ทัศนีย์ ประธาน (2556) ศึกษาคุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
วตัถุประสงค์การวิจยั เพ่ือศึกษาระดบัคุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF) และเปรียบเทียบคุณลกัษณะมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF) ของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ จ าแนก
ตามคณะท่ีศึกษา โดยศึกษากับกลุ่มนักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 ท่ีศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 
ของมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู  

ผลการวิจัย  พบว่า นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี  4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ประเมิน
คณุลกัษณะผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรีท่ีได้รับจากมหาวิทยาลยั
หาดใหญ่ในระดับดีทุกด้านและประเด็นคุณลักษณะรายข้ออยู่ในระดับดีทุกประเด็น ยกเว้น
ประเด็นคณุลกัษณะทกัษะในการส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศท่ีประเมินในระดบัปานกลาง เม่ือ
จาแนกนกัศกึษาตามคณะท่ีศกึษาพบวา่ นกัศกึษาในทกุคณะประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะ
รัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัย
นานาชาติดิษยะศริน มีผลการประเมินคุณลักษณะผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
ระดับปริญญาตรีท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อยู่ในระดับดีทุกด้านและทุกประเด็นย่อย 
ยกเว้นคุณลกัษณะทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศท่ีนกัศึกษาทุกคณะประเมินในระดบั
ปานกลาง มีเพียงวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินท่ีประเมินในระดบัดี นอกจากนีน้ักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ประเมินคณุลกัษณะประเด็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และความสามารถในการคิดคานวณ และสถิติอย่างง่าย เพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาอยู่ในระดบัปาน
กลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเมินคณุลกัษณะประเด็นการประหยดัและอดออมใน
ระดบัปานกลาง 

อมาวสี อมัพนัศิริรัตน์ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลลพัธ์
การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของเครือข่ายวิทยาลยัพยาบาลและวิทยาลยัการสาธารณสขุ ภาคใต้การวิจยั
ครัง้นีเ้ป็นการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของเครือข่ายวิทยาลยั
พยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ เพ่ือใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งประเมินโดยผู้ เรียนประเมินตนเองประกอบด้วยแบบวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ จ านวน 5 ฉบบั คือ1) ด้านคณุธรรมจริยธรรม 2) ด้านทกัษะทางปัญญา 3) ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 4) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ5) ด้านทกัษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ โดยหาคณุภาพของเคร่ืองมือด้าน
ความตรงเชิงเนือ้หาตามความเห็นผู้ทรงคณุวุฒิ5 ท่าน การวิเคราะห์รายข้อ อ านาจจ าแนก และ
ความเช่ือมัน่แบบความคงท่ีภายในกลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัศกึษาของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ รวม 417 คน เลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง  

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒิระดบัปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีความ
ตรงเชิงเนือ้หาโดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ 0.70 การวิเคราะห์รายข้อของ
แบบประเมินทัง้ 5 ฉบบั โดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อและทัง้ฉบบั มีนยัส าคญั
ทางสถิติ อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบประเมินทัง้ 5 ฉบบั โดยทดสอบค่าที (t-test) มีนยัส าคญั
ทางสถิติทุกข้อ ค่าความเช่ือมั่นแบบความคงท่ีภายในของแบบประเมินทัง้ 5 ฉบับ ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
ทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.965, 0.969, 0.944, 0.965 และ 0.980 
ตามล าดบั 

สมใจ วินิจกุล และ วัลยา ตูพานิช (2557) การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาปัจจัย
ท านายสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษารายวิชาสุขภาพคนเมืองและการ
ส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ กลุ่มตัวอย่างคือ 
นกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 190 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสุขภาพคนเมืองและการส่งเสริม
สขุภาพ แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบสอบถามสภาพแวดล้อมทางการเรียน และแบบ
ประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษารายวิชาสุขภาพคนเมืองและการ
ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.76,0.94 และ 0.89 ตามล าดบั วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั วิเคราะห์การถดถอย
พหคุณูแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขัน้ตอน  
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ผลการวิจยั พบว่า นกัศกึษาพยาบาลมีคะแนนเฉล่ียรายวิชาสขุภาพคนเมืองและ
การส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดบัปานกลาง มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ประเมิน
สภาพแวดล้อมทางการเรียนอยู่ ใน ระดับ ดี  มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษารายวิชาสุขภาพคนเมืองและการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี พฤติกรรมการ
เรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทางการเรียน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษารายวิชาสขุภาพคนเมืองและการสง่เสริมสขุภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .3865 และ .5297 ตามล าดบั คะแนนวิชาสุขภาพคน
เมืองและการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับกับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดบัอุดมศึกษารายวิชาสุขภาพคนเมืองและการส่งเสริมสุขภาพอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
พฤติกรรมการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทางการเรียน สามารถท านายสมรรถนะตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษารายวิชาสขุภาพคนเมืองและการสง่เสริมสขุภาพ ได้ร้อยละ 31.9 

อเนชา เพียรทอง และ ดารณี ส าราญผล (2557) ได้ศกึษาคณุลกัษณะท่ีเป็นจริงตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติในรายวิชาดาบสากล ของนกัศึกษาสถาบนัการ
พลศกึษา วิทยาเขตชลบรีุการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาระดบัคณุลกัษณะท่ีเป็นจริงตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติในรายวิชาดาบสากล ของนกัศึกษาสถาบนัการ
พลศกึษา วิทยาเขตชลบรีุ และ เพ่ือเปรียบเทียบคณุลกัษณะท่ีเป็นจริงตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติในรายวิชาดาบสากลของนกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบุรี 
จ าแนกตามเพศชายและเพศหญิง จ านวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านคณุธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้
คือ นกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบรีุ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดาบสากล ชัน้ปีท่ี 
1 ปีการศึกษา2555 จ านวน 40 คน ในการวิจัยครัง้นีใ้ช้สัมโนประชากรคือประชากรทัง้หมด 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีค่าความเช่ือมัน่ .96 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที(t -test)  

ผลการวิจยั พบว่าระดบัคุณลักษณะท่ีเป็นจริง โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (μ = 

3.73, σ = 0.29) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะท่ีเป็นจริงเรียงตามล าดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(μ = 

3.92, σ = 0.44) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (μ = 3.88, σ = 0.41) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี(μ = 3.70, σ = 0.42) ด้านทกัษะทางปัญญา (μ = 3.65, 
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σ = 0.29) และด้านความรู้ (μ = 3.49, σ = 0.31) และผลการเปรียบเทียบคณุลกัษณะท่ีเป็นจริง
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติในรายวิชาดาบสากล ของนกัศกึษาสถาบนั
การพลศกึษาวิทยาเขตชลบรีุ จ าแนกตาม เพศ พบวา่ แตกตา่งกนั (p <0.05) 

  กญัญานสั แก้วรักษา (2558) ได้ศึกษาความคาดหวงัผลการเรียนรู้และสภาพผล
การเรียนรู้จริงของนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรม ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความคาดหวงั
ผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริงของนกัศกึษาหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
โรงแรม และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างความคาดหวงัผลการเรียนรู้และสภาพผลการ
เรียนรู้จริงของนกัศึกษาหลกัสูตร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม จานวน 73 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัพฒันา
ขึน้ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม (Paired-Samples t-test) และการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content 
Analysis)  

ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพ
ระดบัผลการเรียนรู้จริง ทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวงัผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริง ทัง้ 5 ด้าน พบวา่ ไมมี่ความแตกตา่งกนัทัง้ 
5 ด้าน และเม่ือผลการเรียนรู้จริงไมเ่ป็นไปตามท่ีนกัศกึษาคาดหวงั นกัศกึษาได้เสนอแนวทางแก้ไข 
4 ด้าน คือ ด้านผู้ เรียน ด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอน ด้านหลกัสตูร และด้านอาจารย์ผู้สอน 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มีความมุ่งหมาย

เพ่ือพฒันารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี  โดยผู้ วิจยัก าหนดวิธีด าเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ ตามความมุ่งหมายเฉพาะของการ
วิจยั ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การส ารวจสภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ในระยะนี ้มีความมุ่งหมายเพ่ือศกึษาสภาพและ
ปัญหา และความต้องการจ าเป็นในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรี โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research)  

ระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี มีความมุ่งหมายเพ่ือสร้างและตรวจสอบรูปแบบ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ขัน้ต้น 
โดยประยกุต์ใช้เทคนิคการวิจยั EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในระยะนี ้มี
ความมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชา
พลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีมีคณุภาพ โดยใช้วิธีการ
วิจยัเชิงประเมิน (Evaluation research) 

ซึง่สามารถแสดงขัน้ตอนการวิจยั (Research flowchart) ดงัภาพประกอบ 6 
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ระยะของการวิจยั     กระบวนการวิจยั                   ผลผลิต 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 สร้างแบบสอบถามสภาพและปัญหา

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร

สาขาวชิาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

ขัน้ตอนท่ี 2 เก็บข้อมลูจากอาจารย์ประจ าหลกัสตูร

ของสถาบนัการศกึษาของรัฐ ที่เปิดหลกัสตูร

สาขาวชิาพลศกึษา ระดบัปริญญาตรี 160 คน 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ค านวณหาคา่ดชันีความต้องการจ าเป็น  

ด้วยวิธีการ Modified Priority Need Index (PNIb or PNI modified) 

ขัน้ตอนท่ี 7 การตรวจสอบยืนยนัคณุภาพ

ของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ใน

ระดบัปริญญาตรี โดยผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบยืนยนั

คณุภาพของรูปแบบการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของหลกัสตูรสาขาวิชาพล

ศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

โดยผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

 

ขัน้ตอนท่ี 6 การประเมินรูปแบบการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวชิา

พลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ เช่ียวชาญ 

ขัน้ตอนท่ี 4 สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง   ผู้  

เชียวชาญถงึแนวทางและรูปแบบการ ทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวชิา 

พลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

ระยะท่ี 2 การสร้างและ พฒันา

รูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร

สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั

ปริญญาตรี โดยประยกุต์ใช้

เทคนิคการวิจยั EDFR 

ขัน้ตอนท่ี 8 ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบ 

แนวทางและรูปแบบการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

หลกัสตูรสาขาวชิาพลศกึษาใน

ระดบัปริญญาตรี 

ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 

สภาพ และปัญหาการ ทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ 

หลกัสตูรสาขาวชิาพลศกึษา  

ในระดบัปริญญาตรี 

ความต้องการจ าเป็นในการทวนสอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชา   

พลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

คณุภาพของรูปแบบการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของหลกัสตูรสาขาวชิาพล

ศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

ผลการยืนยนัคณุภาพ  ของ

รูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของสาขาวิชา      

พลศกึษาในระดบัปริญญาตรี 

รูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร

สาขาวชิาพลศกึษาในระดบั

ปริญญาตรีที่มีคณุภาพ  

ขัน้ตอนท่ี 5 สร้างรูปแบบการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวชิา

พลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ เช่ียวชาญ 

 

รูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน     

ผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชา 

พลศกึษาในระดบัปริญญาตรี 

ระยะท่ี 1 การส ารวจสภาพ 

และปัญหาการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา  

ในระดบัปริญญาตรี 

แบบสอบถามสภาพ  และปัญหา
การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวชิาพล
ศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
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ตาราง 2 สรุปขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ แนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลผลิต 

ระยะที่ 1 การส ารวจสภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
วิธีการวิจยัเชิง
ส ารวจ 
(Survey 
research) 

-อาจารย์
ประจ า
หลกัสตูร
สถาบนัท่ีเปิด
สอนหลกัสตูร 
พลศกึษาใน
ระดบั
ปริญญาตรี 
-ผู้ เช่ียวชาญ
ในการ
ตรวจสอบ
คณุภาพ
เคร่ืองมือ 

แบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้าง
ซึง่มีลกัษณะเป็น
แบบปลายปิด
ร่วมกบัแบบ
ปลายเปิด 

-การวิเคราะห์สถิติ
พืน้ฐาน คือ 
คา่เฉลีย่ คา่ 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการ
วิเคราะห์คา่ดชันี
ความต้องการ
จ าเป็น( PNI 
Modified) 
-การวิเคราะห์
เนือ้หา (Content 
analysis) 

สภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ
จ าเป็นของการ
ทวนสอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวชิา
พลศกึษาในระดบั
ปริญญาตรี 
 

ระยะที่ 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยใช้ประยกุต์ใช้เทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) 
วิธีการวิจยัเชิง
คณุภาพ ด้วย
การประยกุต์ใช้
เทคนิค EDFR 
(Ethnographic 
Delphi 
Futures 
Research) 

กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ
ในการบริหาร
หลกัสตูรและการ
ทวนสอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้  
 

แบบสมัภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง 
และแบบประเมิน
คณุภาพของรูปแบบ
การทวนสอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลกัสตูร
สาขาวชิาพลศกึษา 
ในระดบัปริญญาตรี 
โดยผู้ เช่ียวชาญใน 
2 ด้าน คือ ความ
ถกูต้องและความ
เหมาะสม  

-การวิเคราะห์
เนือ้หา (Content 
Analysis)  
-การวิเคราะห์สถิติ
พืน้ฐาน คือ 
คา่เฉลีย่ คา่
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
-การทดสอบความ
แตกตา่งของ
คา่เฉลีย่โดยใช้
สถิติทดสอบที 
แบบ One sample 
t-test 

รูปแบบและ
คณุภาพของ
รูปแบบการ
ทวนสอบ
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ของ
สาขาวชิา พล
ศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ แนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลผลิต 

ระยะที่ 3 การตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร
สาขาวชิาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
วิธีการวิจยัเชิง
ประเมิน
(Evaluation 
research) 

อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรของ
สถาบนัท่ีเปิด
สอนหลกัสตูร 
พลศกึษาใน
ระดบัปริญญา
ตรี 

แบบประเมิน
คณุภาพของรูปแบบ
การทวนสอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลกัสตูร
สาขาวชิาพลศกึษา 
ในระดบัปริญญาตรี 
โดยผู้มีสว่น
เก่ียวข้องใน 2 ด้าน  
คือ ความเป็น
ประโยชน์ และ
ความเป็นไปได้ 

-การวิเคราะห์
สถิติพืน้ฐาน คือ 
คา่เฉลีย่ คา่
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
-การทดสอบ
ความแตกตา่ง
ของคา่เฉลีย่โดย
ใช้สถิติทดสอบที 
แบบOne 
sample t-test 

รูปแบบการทวน
สอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
ของสาขาวชิา 
พลศกึษา ใน
ระดบัปริญญา
ตรีที่มีคณุภาพ 

 
จากภาพประกอบ 6 และตาราง 2 สามารถแจกแจงรายละเอียดของขัน้ตอนการวิจยัได้

ดงันี ้
 

ระยะท่ี 1 การส ารวจสภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในระยะนี ้ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนยอ่ย คือขัน้ตอนท่ี 1 – 3 ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1. สร้างแบบสอบถามเพ่ือส ารวจสภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ โดยมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ซึ่งมุ่งศึกษา ใน 4 ประเด็น คือ 1)
ความคาดหวังต่อกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี 2)สภาพท่ีเป็นจริงของกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี มีกระบวนการดงันี ้3)ปัญหาในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี และ 4)ข้อเสนอแนะต่อ
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กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ซึง่ในขัน้ตอนนีด้ าเนินการตามกระบวนการดงันี ้

1.1 ศกึษาแนวคิดของมาตรฐานการศกึษา การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาพลศึกษา แล้วน ามาสร้างแบบสอบถามความ
ต้องการจ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี 
ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating scale) ดงัตวัอยา่ง 
 

ตัวอย่าง แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร
สาขาวิชาพลศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
 

 
ที่ 

 
รายการ 

ความคาดหวังต่อ
กระบวนการทวนสอบ 

สภาพท่ีเป็นจริงของ
กระบวนการทวนสอบ 

มากที่สุด                   น้อยที่สุด มากที่สุด                   น้อยที่สุด 

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

 ด้านการควบคมุ           

0. 
มีคณะกรรมการการทวนสอบที่มีความรู้
ความสามารถในการทวนสอบ 

          

00 
มีคณะกรรมการการทวนสอบที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม 

          

… ……………………………………….           
 ด้านการตรวจสอบ           

0 
มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการที่
เหมาะสม 

          

00. 
มีการก าหนดรายวิชาที่ท าการทวนสอบได้
เหมาะสม 

          

… ……………………………………….           
 ด้านการประเมิน           

0 
มีความสามารถในการน าผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร 

          

00 
มีความสามารถในการเลือกเคร่ืองมือและใช้
เคร่ืองมือในการประเมินได้อยา่งถกูต้อง 
เหมาะสมกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

          

... 
.................................................................
. 
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ปัญหาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญา
ตรี  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะตอ่กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา  
ในระดบัปริญญาตรี 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในสว่นของแบบสอบถามปลายปิดดงันี ้
 

คะแนน ความคาดหวงัตอ่กระบวนการทวนสอบ สภาพท่ีเป็นจริงของกระบวนการทวน
สอบ 

5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวงัตอ่กระบวนการ
ทวนสอบในประเดน็ 
ดงักลา่วในระดบัมากท่ีสดุ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ในสภาพ
เป็นจริงกระบวนการทวนสอบใน
ประเดน็ดงักลา่ว อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวงัตอ่กระบวนการ
ทวนสอบในประเดน็ 
ดงักลา่วในระดบัมาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ในสภาพ
เป็นจริงกระบวนการทวนสอบใน
ประเดน็ดงักลา่ว อยูใ่นระดบัมาก 

3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวงัตอ่กระบวนการ
ทวนสอบในประเดน็ 
ดงักลา่วในระดบัปานกลาง 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ในสภาพ
เป็นจริงกระบวนการทวนสอบใน
ประเดน็ดงักลา่ว อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวงัตอ่กระบวนการ
ทวนสอบในประเดน็ 
ดงักลา่วในระดบัน้อย 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ในสภาพ
เป็นจริงกระบวนการทวนสอบใน
ประเดน็ดงักลา่ว อยูใ่นระดบัน้อย 

1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวงัตอ่กระบวนการ
ทวนสอบในประเดน็ 
ดงักลา่วในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ในสภาพ
เป็นจริงกระบวนการทวนสอบใน
ประเดน็ดงักลา่ว อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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และผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด. 
2553) ดงันี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

1.2 น าแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ท่ีร่างขึน้ เสนอคณะกรรมการควบคมุ
ปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในเบือ้งต้น ในด้านความ
ครบถ้วน ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ความเป็นปรนยัของข้อค าถาม จากนัน้ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 

1.3 น าแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ท่ีผ่านการตรวจสอบเบือ้งต้นจาก 
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ซึง่ก าหนดจ านวน 
5 ท่าน โดยจ าแนกเป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 3 คน สาขาการวัดและ
ประเมินผลหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 2 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเนือ้หา (content 
validity) และความเป็นปรนัย(objectivity) ของเคร่ืองมือ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่งต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า .50 
จึงจะถือว่าเคร่ืองมือนัน้มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและมีความเป็นปรนยัสามารถน าไปใช้ได้ โดย
พบว่าแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลกัสูตร
สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 แสดงว่าเคร่ืองมือนีมี้
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและมีความเป็นปรนยั สามารถน าไปใช้ได้ 

1.4 น าแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ในระดบัปริญญาตรีไปทดลองใช้ (Try 
out) กับอาจารย์ประจ าหลกัสตูรของสถาบนั การศกึษาของรัฐ ท่ีเปิดหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยก าหนด
เกณฑ์ความเช่ือมั่นท่ีระดับ .70 ขึน้ไป จึงจะถือว่าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มีคุณภาพสามารถ



  115 

น าไปใช้ได้ โดยเม่ือด าเนินการวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี พบว่า
มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.90 แสดงวา่เคร่ืองมือนีมี้ความเช่ือมัน่ สามารถน าไปใช้ได้ 

1.5 ปรับปรุงแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ก่อนน าไปเก็บข้อมลูจริง 

ขัน้ตอนท่ี 2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
สถาบนัการศกึษาของรัฐ ท่ีเปิดหลกัสตูรสาขาวิชาพลศึกษา โดยผู้วิจยั ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 160 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้อย่างมีสัดส่วน  (Proportion Stratified Random 
Sampling) ซึง่มีกระบวนการในการสุม่ดงันี ้

2.1 จ าแนกสถาบนัการศกึษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ออกตามบริบทท่ีแตกต่างกัน 
จ านวน 3 กลุม่ คือ  

2.1.1 มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 10 แหง่ ประกอบด้วย  
1. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
2. มหาวิทยาลยัรามค าแหง   
3. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
4. มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
5. มหาวิทยาลยับรูพา  
6. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
7. มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
8. มหาวิทยาลยันเรศวร  
9. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
10. มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2.1.2 สถาบนัการพลศกึษา 17 แหง่ ประกอบด้วย   
1. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ ฯ 
2. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบรีุ 
3. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชมุพร 
4. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตอา่งทอง 
5. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
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6. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตล าปาง 
7. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตเพชรบรูณ์ 
8. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสโุขทยั 
9. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
10. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 
11. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตอดุรธานี 
12. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกระบี่ 
13. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตตรัง 
14. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตยะลา 
15. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชยัภมูิ 
16. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสมทุรสาคร 
17. สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสพุรรณบรีุ    

2.1.3 มหาวิทยาลยัราชภฏั 26 แหง่ ประกอบด้วย 
1. มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 
2. มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
3. มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
4. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
5. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
6. มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
7. มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
8. มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
9. มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
10. มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
11. มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
12. มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 
13. มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
14. มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
15. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 
16. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 
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17. มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต  
18. มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
19. มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
20. มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
21. มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
22. มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ 
23. มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ 
24. มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
25. มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
26. มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

2.2 ก าหนดสดัส่วนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาของรัฐ ท่ีเปิด
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา หลกัสตูรละ 5 คน ในแตล่ะหลกัสตูรของแตล่ะสถาบนัการศกึษา 

2.3 สุ่มอย่างง่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสถาบนัการศึกษาของรัฐ รวมได้
จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 160 คน ดงันี ้

2.3.1 มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 4 แหง่ จ านวน 20 คน      
2.3.2 สถาบนัการพลศกึษา 12 แหง่ จ านวน 60 คน      
2.3.3 มหาวิทยาลยัราชภฎั 16 แหง่จ านวน 80 คน 

จากนัน้ผู้ วิจยัติดต่อขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูล และส่งแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยนดัหมายเวลาสง่กลบัคืน 
ในกรณีท่ีไมไ่ด้รับกลบัคืน ผู้วิจยัจะด าเนินการตดิตามข้อมลูด้วยตนเอง 

ขัน้ตอนท่ี 3. วิเคราะห์ข้อมลู ในระยะนีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมลูจาก ความคิดเห็นของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของสถาบนัการศึกษาของรัฐ ท่ีเปิดหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาวิชาพล
ศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยด าเนินการวิเคราะห์ใน 2 สว่นคือ 

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามชนิดปลายปิด ผู้ วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติพืน้ฐาน ค่าคะแนนเฉล่ีย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และน าผลการ
วิเคราะห์ท่ีได้มาค านวณหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น ด้วยวิธีการ Modified Priority Need 
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Index(PNIb or PNI modified) โดยใช้สูตรของนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล 
วอ่งวาณิช, 2545) ดงันี ้ 

 

ความต้องการจ าเป็น(PNIb)=สภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงั(I)-สภาพการด าเนินการปัจจบุนั (D) 
      สภาพการด าเนินการปัจจบุนั(D) 
 

จากนัน้ด าเนินการจดัล าดบัของความต้องการจ าเป็น โดยพิจารณาจากคา่ PNIb 
จากโดยเรียงจากคา่ดชันีความต้องการจ าเป็นจากมากไปน้อย 

3.2 ข้อมลูเชิงคณุภาพ จากแบบสอบถามปลายเปิดในสว่นของปัญหาในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี และ
ข้อเสนอแนะตอ่กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ใน
ระดบัปริญญาตรี ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) 
 
ระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยประยุกต์ 
ใช้เทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  

ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนยอ่ย คือขัน้ตอนท่ี 4 – 6 ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 4. สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างผู้ เช่ียวชาญ โดยด าเนินการดงันี ้

4.1 ก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารหลกัสตูรและงานการ 
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 5 คน โดยวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) ตามเกณฑ์การคัดเข้า ( inclusion 
criteria) ดงัตอ่ไปนี ้

1)จบการศึกษาในระดบัปริญญาเอกในสาขาทางพลศึกษา หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

2)ปฏิบตัิหน้าท่ีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังานประกนัคณุภาพการศกึษาในสถาบนั
ระดบัอดุมศกึษา มาไมน้่อยกวา่ 5 ปี  

3)มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารหลักสูตรและงานการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษาระดบัปริญญาตรี ทัง้ในฐานะผู้ปฏิบตัิงาน
และผู้ประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษา มาไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

4.2 ส ร้าง เค ร่ืองมื อแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง โครงส ร้าง (Semi-structured 
Interview) เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกับรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
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หลกัสูตรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยน าข้อมูลท่ีได้มาจากผลการสงัเคราะห์ของ
ระยะท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 3 มาสร้างเป็นแนวค าถามเพ่ือเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ 
จากนัน้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยน าแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวทางการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี เสนอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ใน
เบือ้งต้น จากนัน้ให้ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ จ านวน 5 ท่าน (กลุ่มเดียวกับ
ผู้ เช่ียวชาญในข้อ 1.3) พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า .50 จึงจะถือว่ามีความเท่ียงตรงและเป็นปรนัย 
สามารถน าไปใช้ได้ โดยพบว่าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ท่ีสร้างขึน้ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง เท่ากบั 0.80-1.00 แสดงว่าเคร่ืองมือนีมี้ความเท่ียงตรงและเป็นปรนยั สามารถน าไปใช้
ได้ 
 

ตัวอย่าง แบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ เร่ือง รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   

4.3 เก็บรวบรวมข้อมลูโดย ตดิตอ่ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือขอความ 
ร่วมมือในการเก็บข้อมลู และสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้วยตนเอง 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง: รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

ช่ือ- นามสกลุ ผู้ให้สมัภาษณ์………………………………………………………………………… 

ต าแหนง่……………………………………………สงักดั…………………………………………. 

วนัท่ีให้สมัภาษณ์……………………………….สถานท่ีให้สมัภาษณ์……………………………… 

 

ค าถาม 

1. รูปแบบการทวนสอบในปัจจบุนั มีความเหมาะสมหรือไม ่

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

2. วิธีการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

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



  120 

4.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญโดยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content analysis) 

ขัน้ตอนท่ี 5. สร้างรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยมีการด าเนินการดงันี ้

5.1 ศกึษาผลการวิเคราะห์ สภาพและปัญหาของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ในระยะท่ี 1 

5.2 สงัเคราะห์แนวคิดและกระบวนการในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ของผู้ เช่ียวชาญท่ีได้จากการด าเนินการใน
ขัน้ตอนท่ี 4  

5.3 ผู้วิจยัได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูในระยะท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในขัน้ตอนท่ี 4 และข้อมลูท่ีได้จากการสงัเคราะห์ใน 5.2 มาสร้างรูปแบบการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมี
องค์ประกอบ 4 ด้านดงันี ้

1)ด้านการควบคมุการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2)ด้านการตรวจสอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3)ด้านการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
4)ด้านการทบทวนหลงัการปฏิบตักิิจกรรมทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ขัน้ตอนท่ี 6. ประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ เช่ียวชาญ มีการด าเนินการดงันี ้

6.1 สร้างแบบประเมินคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ เช่ียวชาญ โดยมีลกัษณะแบบมาตราส่วน
ประเมินคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ซึ่งพฒันาจากค าตอบของแบบสมัภาษณ์ในรอบท่ี 1 โดยการ
รวบรวมความคิดเห็นท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญทัง้หมดเข้าด้วยกนั โดยมุ่งประเมิน 1)ด้านความถกูต้อง 
(Accuracy Standard) 2)ด้านความเหมาะสม (Propriety Standard) ของรูปแบบฯ (ศิริชัย กาญ
จนวาสี, 2545) จากนัน้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยน าแบบประเมินคุณภาพ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
โดยผู้ เช่ียวชาญ เสนอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคณุภาพของ
แบบสัมภาษณ์ในเบือ้งต้น จากนัน้ให้ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ จ านวน 5 
ท่าน (กลุ่มเดียวกบัผู้ เช่ียวชาญในข้อ 1.3) เป็นผู้ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเป็นปรนยัของ
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ข้อค าถาม  โดยพิ จารณ าจากค่าดัช นีความสอดคล้อง ( IOC : Index of Item Objective 
Congruence) ต้องมีคา่เท่ากบัหรือมากกว่า .50 จึงจะถือว่าเคร่ืองมือนัน้มีความเท่ียงตรงและเป็น
ปรนยั สามารถน าไปใช้ได้ โดยพบว่าแบบประเมินคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี มีคา่ดชันีความสอดคล้อง เทา่กบั 0.60 
– 1.00 แสดงวา่เคร่ืองมือนีมี้ความเท่ียงตรงและเป็นปรนยั สามารถน าไปใช้ได้ 
 
ตัวอย่าง  แบบประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา 
ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ เช่ียวชาญ 
 

 สิ่งท่ีท าการประเมิน 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 
 

ด้านการควบคมุ           
0. กรรมการการทวนสอบมคีวามสามารถและเช่ือถือได้           
00. คูม่ือการทวนสอบมีความชดัเจนและเข้าใจง่าย           
.. ……………………………………………..           
 ด้านการตรวจสอบ           
0. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชามกีารสอนตรงตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
          

00. มีการเลอืกรายวิชาในการทวนสอบได้เหมาะสม           
.. ……………………………………………..           
 ด้านการประเมิน           
0. การรายงานผลประเมินการทวนสอบของกรรมการการ

ทวนสอบมีความนา่เช่ือถือ 
          

00. กรรมการการทวนสอบมเีทคนิคการประเมินท่ีหลากหลาย 
ในการประเมินผลการทวนสอบ 

          

.. ……………………………………………..           
 

โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดงันี ้
ให้ 5 คะแนน เม่ือเห็นว่าประเด็นดงักล่าวในรูปแบบมีความถกูต้องและความ

เหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
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ให้ 4 คะแนน เม่ือเห็นว่าประเด็นดงักล่าวในรูปแบบมีความถกูต้องและความ
เหมาะสมในระดบัมาก 

ให้ 3 คะแนน เม่ือเห็นว่าประเด็นดงักล่าวในรูปแบบมีความถกูต้องและความ
เหมาะสมในระดบัปานกลาง 

ให้ 2 คะแนน เม่ือเห็นว่าประเด็นดงักล่าวในรูปแบบมีความถกูต้องและความ
เหมาะสมในระดบัน้อย 

ให้ 1 คะแนน เม่ือเห็นว่าประเด็นดงักล่าวในรูปแบบมีความถกูต้องและความ
เหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุหรือเป็นไปไมไ่ด้เลย 

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคา่คะแนนเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
ดงันี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความถกูต้อง/ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความถกูต้อง/ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความถกูต้อง/ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความถกูต้อง/ความเหมาะสมในระดบัน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความถกูต้อง/ความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 

โดยมีเกณฑ์ในการผ่านผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องและความ
เหมาะสม  คือ มีค่าเฉล่ียของความถูกต้องและความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 3.50  และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน 1.00 

6.2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ส่งแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยผู้ เช่ียวชาญ 
กลับไปยังกลุ่มผู้ เช่ียวชาญจ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบก้อนหิมะ 
(Snowball sampling technique) โดยส่วนหนึ่งมาจากผู้ เช่ียวชาญท่ีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขัน้ตอนท่ี 4 แล้วขยายจ านวนเพิ่มเติมจากค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 5 คนแรก จนครบจ านวน 
20 คน ตามเกณฑ์การคดัเข้า ดงันี ้

1)จบการศึกษาในระดบัปริญญาเอกในสาขาทางพลศึกษา หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

2)ปฏิบตัิหน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานประกันคณุภาพการศึกษา ไม่น้อย
กวา่ 5 ปี  
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3)มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารหลักสูตร หรือ งานประกัน
คุณภาพของหลักสูตร หรือ งานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

เพ่ือพิจารณาคุณภาพของรูปแบบฯ ในด้านความถูกต้อง และความเหมาะสม
ของรูปแบบตามแบบประเมินท่ีก าหนด 

6.3 วิเคราะห์ข้อมลูผลการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยการสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้สถิติพืน้ฐานคือค่าคะแนนเฉล่ีย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.) โดย
ก าหนดเกณฑ์ คือ มีคา่เฉล่ียของความถกูต้องและเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 3.50  และมีคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 จากนัน้เปรียบเทียบความแตกต่างของผลคะแนนการประเมินรูปแบบการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (M=3.50) โดยใช้สถิตทิดสอบที แบบ One sample t-test 

 
ระยะท่ี 3 การตรวจสอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนยอ่ย คือขัน้ตอนท่ี 7 – 8 ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 7. ตรวจสอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง มีการด าเนินการ
ดงันี ้

7.1 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างผู้ ให้ข้อมูลในการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดบัปริญญาตรี ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 160 คน ได้กลุ่มตวัอย่างโดยอาจารย์ประจ าหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาของรัฐ 
ท่ีเปิดหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรละ 3 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้มีสัดส่วน 
(Proportion Stratified Random Sampling) ดงันี ้

1. มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 10 แหง่ เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 30 คน 
2. สถาบนัการพลศกึษา 17 แหง่ เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 51 คน  
3. มหาวิทยาลยัราชภฏั 26 แหง่ เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 78 คน 

โดยเป็นกลุม่ตวัอยา่งเดียวกนักบักลุม่ตวัอยา่งในขัน้ตอนท่ี 1 ของระยะท่ี 1 
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7.2 สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 3 เป็นแบบตรวจสอบยืนยันคุณภาพ
ของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดบัปริญญา
ตรี โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั โดย
มุ่งประเมินใน 1)ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standard) 2)ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility 
Standard) ของรูปแบบฯ (ศริิชยั กาญจนวาสี, 2545) ดงัตวัอยา่ง 
 
ตัวอย่าง แบบประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา  
    ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 
 

 สิ่งท่ีท าการประเมิน 
ด้านความ 

เป็นประโยชน์ 
ด้านความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 ด้านการควบคมุ           
0. การมีคูม่ือการทวนสอบท าให้กรรมการการทวน

สอบมีความเข้าใจวธีิการด าเนินการมากขึน้ 
          

.. ……………………………………………..           

 ด้านการตรวจสอบ           

0. ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง
วา่ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือไม่ 

          

.. ……………………………………………..           

 ด้านการประเมิน           

0. ช่วยให้อาจารย์ประจ าหลกัสตูรมแีนวทางในการ
แก้ไข ปรับปรุงหลกัสตูร 

          

.. ……………………………………………..           

 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

ให้ 5 คะแนน เม่ือเห็นวา่ประเด็นดงักลา่วในรูปแบบมีความเป็นประโยชน์และ
เป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสดุ 



  125 

ให้ 4 คะแนน เม่ือเห็นวา่ประเด็นดงักลา่วในรูปแบบมีความเป็นประโยชน์และ
เป็นไปได้ในระดบัมาก 

ให้ 3 คะแนน เม่ือเห็นวา่ประเด็นดงักลา่วในรูปแบบมีความเป็นประโยชน์และ
เป็นไปได้ในระดบัปานกลาง 

ให้ 2 คะแนน เม่ือเห็นวา่ประเด็นดงักลา่วในรูปแบบมีความเป็นประโยชน์และ
เป็นไปได้ในระดบัน้อย 

ให้ 1 คะแนน เม่ือเห็นวา่ประเด็นดงักลา่วในรูปแบบมีความเป็นประโยชน์และ
เป็นไปได้ในระดบัน้อยท่ีสดุหรือเป็นไปไมไ่ด้เลย 

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคา่คะแนนเฉล่ีย (บญุชม ศรีสะอาด. 2553) 
ดงันี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ 

3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้อยู่ในระดบัปาน

กลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้ในระดบัน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้ในระดับน้อย

ท่ีสดุ 
โดยมีเกณฑ์ในการผ่านผลการประเมินคณุภาพความเป็นประโยชน์ และความ

เป็นไปได้ คือ มีคา่เฉล่ียของความความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ไม่น้อยกว่า 3.50  และมี
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน 1.00 

โดยมีเกณฑ์ในการผา่นผลการประเมินคณุภาพ ดงันี ้
มีค่าเฉล่ียของความเป็นประโยชน์และเป็นไปได้ไม่น้อยกว่า 3.50  และมีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ไมเ่กิน 1.00 
7.3 ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ โดยน าแบบประเมินคณุภาพรูปแบบ

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้อง เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสัมภาษณ์ในเบือ้งต้น จากนัน้ให้ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ จ านวน 5 
ท่าน (กลุ่มเดียวกบัผู้ เช่ียวชาญในข้อ 1.3) เป็นผู้ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเป็นปรนยัของ
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ข้อค าถาม  โดยพิ จารณ าจากค่าดัช นีความสอดคล้อง ( IOC : Index of Item Objective 
Congruence) ต้องมีคา่เท่ากบัหรือมากกว่า .50 จึงจะถือว่าเคร่ืองมือนัน้มีความเท่ียงตรงและเป็น
ปรนยั สามารถน าไปใช้ได้ โดยพบว่าแบบประเมินคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี มีคา่ดชันีความสอดคล้อง เทา่กบั 0.60 
– 1.00 แสดงวา่เคร่ืองมือนีมี้ความเท่ียงตรงและเป็นปรนยั สามารถน าไปใช้ได้ 

7.4 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องทางไปรษณีย์ไปยงักลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลูในระยะท่ี 3 

7.5 วิเคราะห์ข้อมลูผลการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้ มีส่วน
เก่ียวข้อง โดยใช้สถิติพืน้ฐานคือค่าคะแนนเฉล่ีย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.) โดยก าหนด
เกณฑ์ คือ มีค่าเฉล่ียของความถูกต้องและเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 จากนัน้เปรียบเทียบความแตกต่างของผลคะแนนการประเมินรูปแบบการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (M=3.50) โดยใช้สถิตทิดสอบที แบบ One sample t-test 

ขัน้ตอนท่ี 8 น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนท่ี 7 มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ เพ่ือให้
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
มีความสมบรูณ์ สามารถน าไปใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตอ่ไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการแปลความหมายและการวิเคราะห์
ข้อมลูเพื่อใช้น าเสนอผลการวิจยั 

n      แทน     จ านวนตวัอยา่ง 
f      แทน     จ านวนความถ่ี 
%      แทน     ร้อยละ 
M    แทน     คา่เฉล่ียเลขคณิต 
S     แทน     คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
PNIb  แทน     คา่ดชันีความต้องการจ าเป็น 
t   แทน     คา่สถิตทิดสอบที (t-test) 
p   แทน     ความนา่จะเป็น (Probability)    
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลของการประเมินความต้องการจ าเป็นการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี นัน้ ผู้ วิจัยได้ท า
ตามล าดบัขัน้ดงันี ้

1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทกุฉบบั 
2. น าข้อมูลของแบบสอบถามตอนท่ี 1 มาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ แล้ว

น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
3. ข้อมลูจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 มาหาคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบั

ของความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริง โดยผู้ วิจยัก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนน
เฉล่ีย (บญุชม ศรีสะอาด. 2553) ดงันี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัปานกลา 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
4. ค านวณหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น ด้วยวิธีการ Modified Priority Need 

Index(PNIb or PNI modified) โดยใช้สูตรของนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล 
วอ่งวาณิช. 2542: 35) ดงันี ้ 
 

ความต้องการจ าเป็น(PNIb) =สภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงั(I)-สภาพการด าเนินการปัจจบุนั (D) 
       สภาพการด าเนินการปัจจบุนั(D) 
 

จากนัน้ด าเนินการจัดล าดบัของความต้องการจ าเป็น โดยพิจารณาจากค่า PNIb 
จากโดยเรียงจากคา่ดชันีความต้องการจ าเป็นจากมากไปน้อย 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญโดยการวิเคราะห์ เนือ้หา 
(Content Analysis) และแบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) และวิ เคราะห์ ข้อมูลผลการ
ประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบั
ปริญญาตรี โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้สถิติพืน้ฐานคือคา่คะแนนเฉล่ีย 
(M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยก าหนดเกณฑ์ คือ มีค่าเฉล่ียของความถูกต้องและ
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เหมาะสม ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 จากนัน้เปรียบเทียบความ
แตกต่างของผลคะแนนการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ท่ีก าหนด (M=3.50) โดยใช้สถิติทดสอบที แบบ 
One sample t-test 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมลูผลการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้ มีส่วน
เก่ียวข้อง โดยใช้สถิติพืน้ฐานคือค่าคะแนนเฉล่ีย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยก าหนด
เกณฑ์ คือ มีค่าเฉล่ียของความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ ไม่น้อยกว่า 3.50  และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 จากนัน้เปรียบเทียบความแตกต่างของผลคะแนนการประเมิน
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี
กบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (M=3.50) โดยใช้สถิตทิดสอบที แบบ One sample t-test 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการส ารวจสภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี 
ในตอนนี ้พบว่าสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถแจกแจงความถ่ี และร้อยละ

แล้วน าเสนอในรูปตาราง ประกอบความเรียง ได้ดงัตาราง 3 และมีผลการวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็น ดงัรายละเอียดในตาราง 4 – 7   
 

ตาราง 3 คา่ความถ่ีและร้อยละข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 160) 
 

รายการ   f  %  

เพศ   

          ชาย 118 73.80 

          หญิง 42 26.20 

รวม 160 100.00 

ระดบัการศกึษา   

          ปริญญาโท 114 71.20 
          ปริญญาเอก 46 28.80 
                         รวม  160 100.00 

ต าแหนง่ทางวิชาการ   

          อาจารย์ 133 83.10 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

รายการ   f  %  

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 13.80 
          รองช่วยศาสตราจารย์     5 3.10 
ประสบการณ์เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร   

          น้อยกวา่ 5  ปี 138 86.20 

          ระหวา่ง 5-10 ปี 22 13.80 

รวม 160 100.00 

 
จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.80 ระดับ

การศึกษาปริญญาโทโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 71.20 ต าแหน่งทาง
วิชาการโดยส่วนใหญ่เป็น อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 83.10 มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรน้อยกวา่ 5 ปี เป็นสว่นใหญ่ คดิเป็นร้อยละ 86.20  
 
ตาราง 4 คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัของสภาพการด าเนินการปัจจบุนักบัสภาพการ
ด าเนินการท่ีคาดหวงัของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา และคา่
ดชันีความต้องการจ าเป็นในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุ (n = 160) 
 
 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการท่ี
คาดหวงั 

ระดบั PNIb ล าดบั 

M S M S 
1. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้อยา่งชดัเจน  

3.36 .79 ปาน
กลาง 

4.56 .57 มาก
ที่สดุ 

.36 9 

2. มีคณะกรรมการการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการ
ทวนสอบ  

3.45 .73 ปาน
กลาง 

4.59 .52 มาก
ที่สดุ 

.33 12 

3. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้อยา่งชดัเจน 

3.33 .70 ปาน
กลาง 

4.55 .55 มาก
ที่สดุ 

.37 8 

4. มีการจดัท าคูมื่อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก่อให้เกิดแนวปฏบิตัิที่ดี 

3.26 .69 ปาน
กลาง 

4.65 .54 มาก
ที่สดุ 

.43 3 

5. มีกระบวนการ แนวทางที่ท าให้มัน่ใจได้วา่มีการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ครบทกุด้าน 

3.33 .72 ปาน
กลาง 

4.68 .51 มาก
ที่สดุ 

.41 5 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการท่ี
คาดหวงั 

ระดบั PNIb ล าดบั 

M S M S 

6. มีการใช้รายละเอียดของหลกัสตูร (มคอ.2) มาเป็น
เคร่ืองมือในการทวนสอบ 

3.40 .74 ปาน
กลาง 

4.68 .53 มาก
ที่สดุ 

.38 7 

7. มีการประชมุวิเคราะห์จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์
จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

3.34 .76 ปาน
กลาง 

4.63 .56 มาก
ที่สดุ 

.39 6 

8. มีการก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการทวนสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 

3.22 .71 ปาน
กลาง 

4.67 .53 มาก
ที่สดุ 

.45 2 

9. มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3.22 .78 ปาน
กลาง 

4.69 .51 มาก
ที่สดุ 

.46 1 

10. มีการชีแ้จงท าความเข้าใจกบันิสิต/นกัศกึษา ใน
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3.28 .74 ปาน
กลาง 

4.66 .52 มาก
ที่สดุ 

.42 4 

11. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชามีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3.42 .77 ปาน
กลาง 

4.64 .54 มาก
ที่สดุ 

.36 9 

12. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก าหนดการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแผนการบริหารหลกัสตูร 

3.41 .74 ปาน
กลาง 

4.58 .62 มาก
ที่สดุ 

.34 11 

รวม 3.33 .42 ปาน
กลาง 

4.63 .29 มาก
ที่สดุ 

.39  

 
จากตาราง 4 พบว่าสภาพการด าเนินการปัจจุบันของการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุ โดยรวมมีอยูใ่นระดบั
ปานกลาง(M = 3.33, S = 0.42) ในขณะท่ีสภาพการด าเนินการท่ีคาดหวังของการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ด้านการควบคุม 
โดยรวมมีอยู่ในระดับมากท่ีสุด(M = 4.63, S = 0.29) โดยข้อท่ีมีดัชนีความต้องการจ าเป็นมาก
ท่ีสุด 3 ล าดับแรกคือ 1) มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (PNIb = 0.46) 2) มีการก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทวนสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน(PNIb = 0.45) และ 3) มีการจดัท าคู่มือการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิท่ีดี (PNIb = 0.43) 
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ตาราง 5 คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัของสภาพการด าเนินการปัจจบุนักบัสภาพการ
ด าเนินการท่ีคาดหวงัของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา และคา่
ดชันีความต้องการจ าเป็นในระดบัปริญญาตรีด้านการตรวจสอบ (n = 160) 
 
 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการท่ี
คาดหวงั 

ระดบั PNIb ล าดบั 

M S M S 
1. มีการก าหนดระยะเวลาในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่แน่นอน 

3.39 .69 ปาน
กลาง 

4.62 .51 มาก
ที่สดุ 

.36 5 

2. มีการก าหนดรายวิชาทีใ่ช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 

3.43 .75 ปาน
กลาง 

4.57 .54 มาก
ที่สดุ 

.33 8 

3. มีการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามบริบทของรายวิชาทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

3.37 .74 ปาน
กลาง 

4.64 .50 มาก
ที่สดุ 

.38 3 

4. ทกุรายวิชามีโอกาสที่จะถกูคดัเลือกน ามาท าการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เทา่ๆ กนั 

3.41 .72 ปาน
กลาง 

4.55 .56 มาก
ที่สดุ 

.33 8 

5. การด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาเป็นไปตามคูมื่อการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3.46 .71 ปาน
กลาง 

4.58 .51 มาก
ที่สดุ 

.32 10 

6. นิสิต/นกัศกึษา ท าการประเมินตนเองตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3.40 .70 ปาน
กลาง 

4.63 .49 มาก
ที่สดุ 

.36 5 

7. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาท าการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.36 .58 ปาน
กลาง 

4.66 .47 มาก
ที่สดุ 

.39 1 

8. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา มีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน  

3.42 .72 ปาน
กลาง 

4.62 .51 มาก
ที่สดุ 

.35 7 

9. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา สง่ผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.38 .66 ปาน
กลาง 

4.63 .51 มาก
ที่สดุ 

.37 4 

10. คณะกรรมการทวนสอบมีการด าเนินการหา
หลกัฐานด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

3.36 .63 ปาน
กลาง 

4.66 .49 มาก
ที่สดุ 

.39 1 

11. ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ให้ความส าคญักบักระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3.47 .58 ปาน
กลาง 

4.57 .50 มาก
ที่สดุ 

.32 10 

รวม 3.40 .42 ปาน
กลาง 

4.61 .35 มาก
ที่สดุ 

.36  
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จากตาราง 5 พบว่าสภาพการด าเนินการปัจจุบันของการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ โดยรวมมีอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (M = 3.40, S = 0.42) ในขณะท่ีสภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงัของการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ 
โดยรวมมีอยู่ในระดับมากท่ีสุด(M = 4.61, S = 0.35) โดยข้อท่ีมีดัชนีความต้องการจ าเป็นมาก
ท่ีสุด 3 ล าดับแรกคือ 1) คณะกรรมการทวนสอบมีการด าเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม (PNIb = 0.39) 2) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาท าการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (PNIb = 0.39) และ 3) มีการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามบริบทของรายวิชาท่ีแตกตา่งกนัอยา่งเหมาะสม (PNIb = 0.38) 
 
ตาราง 6 คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัของสภาพการด าเนินการปัจจบุนักบัสภาพการ
ด าเนินการท่ีคาดหวงัของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา และคา่
ดชันีความต้องการจ าเป็นในระดบัปริญญาตรีด้านการประเมิน (n = 160) 
 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการท่ี
คาดหวงั 

ระดบั PNIb ล าดบั 

M S M S 
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีการวางแผนและ
ก าหนดวิธีวดัและประเมินผลผู้ เรียนได้ตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

3.48 .62 ปาน
กลาง 

4.61 0.48 มาก
ที่สดุ 

0.32 7 

2. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาวดัและประเมินผล
ผู้ เรียนได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง 

3.45 .59 ปาน
กลาง 

4.56 .52 มาก
ที่สดุ 

.32 7 

3. คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ประมวลผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

3.43 .65 ปาน
กลาง 

4.61 .51 มาก
ที่สดุ 

.34 6 

4. คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
เสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3.46 .64 ปาน
กลาง 

4.54 .52 มาก
ที่สดุ 

.31 9 

5. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร 

3.26 .65 ปาน
กลาง 

4.63 .50 มาก
ที่สดุ 

.42 1 
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ตาราง 6 (ตอ่)  
 

รายการ 

สภาพการ
ด าเนินการ
ปัจจบุนั 

ระดบั 

สภาพการ
ด าเนินการท่ี
คาดหวงั 

ระดบั PNIb ล าดบั 

M S M S 
6. มีการปรับปรุงรายวิชาหลงัจากเสร็จสิน้
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3.31 .65 ปาน
กลาง 

4.59 .51 มาก
ที่สดุ 

.39 2 

7. มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึน้หลงัจาก
เสร็จสิน้กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3.38 .62 ปาน
กลาง 

4.60 .53 มาก
ที่สดุ 

.36 3 

8. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร มีการจดัตัง้
คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อให้
หลกัสตูรมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3.43 .63 ปาน
กลาง 

4.62 .49 มาก
ที่สดุ 

.35 5 

9. มีการจดัท าสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ มารายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูร 

3.38 .63 ปาน
กลาง 

4.60 .49 มาก
ที่สดุ 

.36 3 

รวม 3.40 .35 ปาน
กลาง 

4.60 .35 มาก
ที่สดุ 

.35  

 
จากตาราง 6 พบว่าสภาพการด าเนินการปัจจุบันของการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมิน โดยรวมมีอยูใ่นระดบั
ปานกลาง(M = 3.40, S = 0.35) ในขณะท่ีสภาพการด าเนินการท่ีคาดหวังของการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมิน 
โดยรวมมีอยู่ในระดับมากท่ีสุด(M = 4.60, S = 0.35) โดยข้อท่ีมีดัชนีความต้องการจ าเป็นมาก
ท่ีสุด 3 ล าดับแรกคือ 1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (PNIb = 0.42) 2) มีการปรับปรุงรายวิชาหลังจากเสร็จสิ น้
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (PNIb = 0.39) และ 3) มีการปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ดีขึน้หลังจากเสร็จสิน้กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้(PNIb = 0.36) และมี
การจัดท าสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ มารายงานผลการประกันคุณภาพ
การศกึษาระดบัหลกัสตูร(PNIb = 0.36) 
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ตาราง 7 คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัของสภาพการด าเนินการปัจจบุนักบัสภาพการ
ด าเนินการท่ีคาดหวงัของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา และคา่
ดชันีความต้องการจ าเป็นในระดบัปริญญาตรีโดยรวมทกุด้าน (n = 160) 
 

รายการ 
สภาพการด าเนินการ

ปัจจบุนั ระดบั 
สภาพการด าเนินการ

ที่คาดหวงั ระดบั PNIb ล าดบั 
M S M S 

ด้านการควบคมุ 3.33 .42 ปานกลาง 4.63 .29 มากที่สดุ .39 1 
ด้านการตรวจสอบ 3.40 .42 ปานกลาง 4.61 .35 มากที่สดุ .36 2 
ด้านการประเมิน 3.40 .35 ปานกลาง 4.60 .35 มากที่สดุ .35 3 

 
จากตาราง 7 พบว่าด้านท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสดุ คือ ด้านการควบคมุ (PNIb = 

0.39) รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบ (PNIb = 0.36) และ ด้านการประเมิน (PNIb = 0.35) 

ตามล าดบั 
  

ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่  2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดย
ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

การสร้างและพฒันารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชา
พลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี น่ีเป็นการพฒันารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี จากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 20 ท่าน 
โดยรอบท่ี 1 ผู้วิจยัท าการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน และให้ผู้ถูกสมัภาษณ์แสดงความคิดเห็น 
ให้ค าอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับความส าคญัและสถานการณ์ ตลอดจนความเช่ือ ความหมาย
ต่างๆ อย่างลึกซึง้ในแง่มุมเก่ียวกับการด าเนินงานการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ โดยแบบ
สัมภาษณ์ผู้ วิจัยได้สร้างขึน้ ด าเนินการจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลแยกแยะประเด็นตามแบบ
สมัภาษณ์ท่ีก าหนดไว้ และท าการวิเคราะห์แบบสรุปอุปนยั (Analytic Induction) โดยในรอบท่ี 2 
ผู้วิจยัท าการประเมินความถกูต้องและความเหมาะสม โดยการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย (M) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยก าหนดเกณฑ์ คือ มีค่าเฉล่ียของความถูกต้องและเหมาะสม ไม่น้อย
กว่า 3.50  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 จากนัน้เปรียบเทียบความแตกต่างของผล
คะแนนการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา 
ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ท่ีก าหนด (M = 3.50) โดยใช้สถิติทดสอบที แบบ One sample t-
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test  ซึ่งผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ดงัตาราง 8 – 68  
 

ตาราง 8 บนัทกึสรุปการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างจากผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุ (n = 5) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
1. การรับนิสติใหม ่ 1.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการมี ประธานหลกัสตูร คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและ

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
1.2 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
1.3 ประชมุก าหนดเกณฑ์การรับและจ านวนการรับนิสติ จ านวนการรับนิสติจะต้อง
เป็นไปตาม มคอ.2 ของแตล่ะหลกัสตูร และรับเกินได้ไมเ่กินร้อยละ 10 
1.4 ผู้สมคัรต้องผา่นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวดัแววความเป็นครู เจตคติ
ของความเป็นครู ความรู้วิชาพลศกึษาและวชิาอื่นท่ีเก่ียวข้อง และใบรับรองแพทย์ 
1.5 รับนิสติใหมม่ี 2 รอบ คือ 1) รับด้วยแฟ้มสะสมงาน 2) รับแบบโควต้า (โครงการ
นกักีฬา และโครงการผู้มีทกัษะพเิศษทางพลศกึษา) 
1.6 วิธีการสอบคือ 1) รับด้วยแฟ้มสะสมงาน สอบสมัภาษณ์ วดัความรู้เฉพาะทาง 
และทดสอบภาคปฎิบตัิ 2) การรับแบบโควต้า (โครงการนกักีฬา และโครงการผู้มี
ทกัษะพิเศษของคณะพลศกึษา) สอบข้อเขียน การสมัภาษณ์ และการทดสอบ
ภาคปฏิบตัิ 

สรุป 
     การแตง่ตัง้คณะกรรมการรับนิสิตใหมป่ระกอบไปด้วย ประธานหลกัสตูร คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและอาจารย์
ประจ าสาขาวชิา มกีารประชมุก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจนก าหนดและก าหนดเกณฑ์การรับ 
จ านวนการรับนิสติ ซึง่จ านวนการรับนิสติจะต้องเป็นไปตาม มคอ.2 ของแตล่ะหลกัสตูร และรับเกินได้ไมเ่กินร้อยละ 10 
ผู้สมคัรต้องผา่นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวดัแววความเป็นครู เจตคติของความเป็นครู มีความรู้วชิาพลศกึษา
และวิชาอื่นท่ีเก่ียวข้อง และใบรับรองแพทย์ การรับนิสติใหมม่ี 2 รอบ คือ 1) รับด้วยแฟ้มสะสมงาน 2) รับแบบโควต้า 
(โครงการนกักีฬา และโครงการผู้มีทกัษะพเิศษทางพลศกึษา) ซึง่วธีิการสอบในแตล่ะรอบคือ 1) รับด้วยแฟ้มสะสมงาน 
สอบด้วยการสอบสมัภาษณ์ วดัความรู้เฉพาะทาง และทดสอบภาคปฎิบตัิ 2) การรับแบบโควต้า (โครงการนกักีฬา และ
โครงการผู้มีทกัษะพเิศษของคณะพลศกึษา) สอบด้วยการสอบข้อเขียน การสมัภาษณ์ และการทดสอบภาคปฏิบตัิ 
2. การรับอาจารย์ใหม ่ 2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการมี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ประธานหลกัสตูร 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร อาจารย์จากสาขาอื่นๆ และผู้ทรงคณุวฒุิจาก
ภายนอกที่เก่ียวข้องกบัสาขาทีเ่ปิดรับ 
2.2 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
 2.3 ประชมุก าหนดเกณฑ์การรับไว้อยา่งชดัเจน ผู้ เข้ารับการสอบจะต้องผา่น

การทดสอบภาษาองักฤษ มีความรู้ตรงตามภาระงานท่ีก าหนด มคีณุสมบตัิ
พิเศษ คือ เป็นนกักีฬาระดบัชาติ หรือ ผู้ ฝึกสอนกีฬาระดบัชาติ หรือ ผู้ตดัสนิใน
สมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย หรือ เป็นคณะกรรมการในสมาคมกีฬา มี
ประสบการณ์การสอนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีประสบการณ์การเป็นผู้ ฝึกสอน 
และผู้บริหาร 
2.4 การรับอาจารย์ใหมแ่ละวิธีการสอบ มีกระบวนการ 1)มีการประชาสมัพนัธ์
การรับสมคัรผา่นทาง website ของคณะและมหาวิทยาลยั 2)ยื่นสมคัรด้วย
ตนเอง 3)ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบคดัเลอืก วิธีการสอบคดัเลอืกคือ การ
สอบสมัภาษณ์ สอบข้อเขียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปและความรู้เฉพาะสาขาวชิา 
และการสอบปฏิบตัิ 4)ประกาศรายช่ือผู้ผา่นการสอบคดัเลอืก 5)รายงานตวั
เข้าเป็นอาจารย์ใหม ่

สรุป 
     การแตง่ตัง้คณะกรรมการรับอาจารย์ใหมโ่ดยประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลกัสตูร 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร อาจารย์จากสาขาอื่นๆ และผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกที่เก่ียวข้องกบัสาขาที่เปิดรับ และ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการรับอาจารย์ใหม ่มกีารประชุมก าหนดเกณฑ์การรับไว้อยา่งชดัเจน ซึง่ผู้ เข้ารับ
การสอบคดัเลอืกจะต้องผา่นการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์เฉพาะสาขาวชิา มคีวามรู้ตรงตามภาระงานท่ีก าหนด 
มีคณุสมบตัิพเิศษของอาจารย์ทางพลศกึษา คือ เป็นนกักีฬาระดบัชาติ หรือ ผู้ ฝึกสอนกีฬาระดบัชาติ หรือ ผู้ตดัสนิใน
สมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย หรือ เป็นคณะกรรมการในสมาคมกีฬา มีประสบการณ์การสอนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มี
ประสบการณ์การเป็นผู้ ฝึกสอน และผู้บริหาร โดยการด าเนินการรับอาจารย์ใหมแ่ละวิธีการสอบ มกีระบวนการดงันี ้1)
มีการประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรผา่นทาง website ของคณะและมหาวิทยาลยั 2)ท าการยื่นสมคัรด้วยตนเอง    3)
ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบคดัเลอืก ซึง่มวีิธีการสอบคดัเลอืกคือ การสอบสมัภาษณ์ สอบข้อเขียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป
และความรู้เฉพาะสาขาวิชา และการสอบปฏิบตัิ 4)ประกาศรายช่ือผู้ผา่นการสอบคดัเลอืก 5)รายงานตวัเข้าเป็น
อาจารย์ใหม ่
3. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

3.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอยา่งน้อย 5 คน ประกอบด้วย 
ประธาน กรรมการ(อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร) 
3.2 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
3.3 ประชมุวางแผนก าหนดคณุสมบตัิอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร ประกอบด้วย มีผลงานวชิาการไมน้่อยกวา่ 5 เร่ือง 
ภายใน 5 ปี และจบการศกึษาอยา่งน้อยระดบัปริญญาโท คณุวฒุติรงหลกัสตูร 
และมีต าแหนง่ทางวชิาการขัน้ต า่คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



  138 

ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
 3.4 ก าหนดงานของอาจารย์ผู้ รับผิดหลกัสตูรในการบริหารหลกัสตูร คือ งานฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ งานพฒันาศกัยภาพนิสติ งานวชิาการและประกนัคณุภาพ 
งานวจิยั และงานบริการวิชาการ 

สรุป 
     การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรหลกัสตูรอยา่งน้อย 5 คน ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ(อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร) และก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
มีการประชมุวางแผนก าหนดคณุสมบตัิอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ประกอบด้วย มีผลงานวิชาการไมน้่อยกวา่ 
5 เร่ือง ภายใน 5 ปี และจบการศกึษาอยา่งน้อยระดบัปริญญาโท คณุวฒุติรงหลกัสตูร และมีต าแหนง่ทาง
วิชาการขัน้ต ่าคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และก าหนดงานของอาจารย์ผู้ รับผิดหลกัสตูรในการบริหารหลกัสตูร 
ประกอบไปด้วย 1)งานฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2)งานพฒันาศกัยภาพนิสติ 3)งานวิชาการและประกนัคณุภาพ 
4)งานวจิยั 5)งานบริการวิชาการ 
4. การปฐมนเิทศกอ่นเข้า
ศกึษา 

4.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการมี คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฝ่ายพฒันาศกัยภาพ
นิสติ และอาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
4.2 ประชมุการเตรียมความพร้อม มีการรายงานสรุปผลกิจกรรมจากปีการศกึษา
ที่ผา่นมาแล้วน าข้อสรุป ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการด าเนินการก่อนเข้าศกึษา 
4.3 กิจกรรมการเตรียมความพร้อม มี 1)การเสริมสร้างแรงจงูใจแก่นิสติ และ
เสริมสร้างพืน้ฐานทางวชิาการ 2)อาจารย์ประจ าหลกัสตูรและคณาจารย์ภาควิชา
พลศกึษาพบปะนิสติใหม ่3)การชีแ้จงแผนการเรียน ระเบียบข้อบงัคบั และแนว
ปฏิบตัิของมหาวิทยาลยั 

สรุป 
     การแตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษาโดยประกอบไปด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสติ และอาจารย์ประจ าสาขาวชิา มีการประชมุการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศกึษาของนสิติ โดยมีการรายงานสรุปผลกิจกรรมจากปีการศกึษาที่ผา่นมาแล้วน าข้อสรุป 
ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการด าเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา ซึง่กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมประกอบไปด้วย 1)การเสริมสร้างแรงจงูใจแก่นิสติ และกิจกรรมเสริมสร้างพืน้ฐานทางวชิาการ 2)
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลกัสตูรและคณาจารย์ภาควชิาพลศกึษาพบปะนิสติใหม ่3)การชีแ้จงแผนการเรียน 
ระเบียบข้อบงัคบั และแนวปฏิบตัขิองมหาวิทยาลยั 
5. กิจกรรมการพฒันา
ศกัยภาพของนิสติและการ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

5.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ โดยมี คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฝ่ายพฒันา
ศกัยภาพนิสติ และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
5.2 ประชมุท าแผนงานการจดักิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติ มีการ
รายงานสรุปผลกิจกรรมจากปีการศกึษาที่ผา่นมาแล้วน าข้อสรุป  
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 ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการด าเนินการจดักิจกรรมในปีถดัไป 

5.3 จดักิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติประกอบไปด้วย กิจกรรม
พฒันาความเป็นครู กิจกรรมพฒันาวิชาชีพทางพลศกึษา (การเป็นผู้
ฝึกสอนและการตดัสนิ) กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมพฒันาบคุลกิภาพ 
กิจกรรมพฒันาภาษาองักฤษ และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลมุทัง้ 4 กลุม่ คือ กลุม่วิชาหลกั กลุม่ทกัษะชีวิต
และอาชีพ กลุม่ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม และกลุม่ทกัษะสารสนเทศ
และเทคโนโลยี ด้วยการสอดแทรกในวชิาเรียน และสอดแทรกไปใน
กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสติ 

สรุป 
     การแตง่ตัง้คณะกรรมการการจดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสติ โดยประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
ฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสติ และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา มีการประชมุท าแผนงานการจดักิจกรรมการพฒันาศกัยภาพ
ของนิสติ โดยมีการรายงานสรุปผลกิจกรรมจากปีการศกึษาที่ผา่นมาแล้วน าข้อสรุป ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการ
ด าเนินการจดักิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติในปีถดัไป ซึง่กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติประกอบไปด้วย 
1)กิจกรรมพฒันาความเป็นครู 2)กิจกรรมพฒันาวิชาชีพทางพลศกึษา (การเป็นผู้ ฝึกสอนและการตดัสนิ) 3)กิจกรรมจิต
อาสา 4)กิจกรรมพฒันาบคุลกิภาพ    5)กิจกรรมพฒันาภาษาองักฤษ และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ให้ครอบคลมุทัง้ 4 กลุม่ คือ กลุม่วิชาหลกั กลุม่ทกัษะชีวิตและอาชีพ กลุม่ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม และกลุม่
ทกัษะสารสนเทศและเทคโนโลยี ด้วยการสอดแทรกในวชิาเรียน และสอดแทรกไปในกิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสติ 
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ โดยมี คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฝ่ายฝึก

ประสบการณ์ และอาจารย์นิเทศ 
6.2 ประชมุก าหนดบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศ 
6.3 อาจารย์นเิทศก์ 1 คน ตอ่การดแูลนิสติฝึกประสบการณ์ไมเ่กิน 10 คน  
6.4 เกณฑ์การคดัเลอืกสถานศกึษาทีใ่ช้ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ซึง่
โรงเรียนที่ผา่นการคดัเลอืกจะต้องผา่นเกณฑ์ดงันี ้ต้องเป็นโรงเรียนท่ีผา่น
การประเมินจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
(สมศ) มีครูพี่เลีย้งซึง่ต้องเป็นครูประจ าการ มีคณุวฒุิตรงสาขา 
6.5 ดแูลนิสติฝึกประสบการณ์โดย อาจารย์นิเทศก์ให้ค าปรึกษาแก่นิสติฝึก
ประสบการณ์อยา่งน้อย 3 ครัง้/คน/ภาคการศกึษา  
6.6 จดัสมัมนาแก่นิสติฝึกประสบการณ์ มีการสมัมนาก่อนการฝึก
ประสบการณ์ ระหวา่งการฝึกประสบการณ์ และหลงัการฝึกประสบการณ์ 
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สรุป 
     การแตง่ตัง้คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฝ่ายฝึก
ประสบการณ์ และอาจารย์นิเทศ มีการประชมุก าหนดบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศ โดยให้อาจารย์นิเทศก์ 1 คน 
ตอ่การดแูลนิสติฝึกประสบการณ์ไมเ่กิน 10 คน มีเกณฑ์การคดัเลอืกสถานศกึษาที่ใช้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึง่
โรงเรียนที่ผา่นการคดัเลอืกจะต้องผา่นเกณฑ์ดงันี ้ต้องเป็นโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินจากส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ) และมีครูพีเ่ลีย้งซึง่ต้องเป็นครูประจ าการ มีคณุวฒุติรงสาขา ให้ด าเนินการดแูล
นิสติฝึกประสบการณ์โดย อาจารย์นิเทศก์ให้ค าปรึกษาแก่นิสติฝึกประสบการณ์อยา่งน้อย 3 ครัง้/คน/ภาคการศกึษา 
และจดัให้มีการสมัมนาแก่นิสติฝึกประสบการณ์ โดยให้มีการสมัมนาก่อนการฝึกประสบการณ์ ระหวา่งการฝึก
ประสบการณ์ และหลงัการฝึกประสบการณ์ 
7. การประเมินผู้เรียน 7.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ โดยมี คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน และ

อาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 
7.2 ประชมุก าหนดแนวทางในการประเมินผลผู้ เรียน ตาม มคอ.2 และจากการ
ประเมิน มคอ.7 ให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน และจดัท าเกณฑ์การ
ประเมินในรายวชิาปฏิบตัิและทฤษฎีตามสภาพความเป็นจริงของหลกัสตูร 
7.3 ประเมินผลผู้ เรียน ทัง้ 6 ด้าน ตามที่เขยีนไว้ใน มคอ.3 ประกอบไปด้วย 
1)ด้านคณุธรรม จริยธรรม ประเมินจากกพฤติกรรมของผู้ เรียนระหวา่ง ร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท า ไมว่า่จะ
เป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุม่ ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียน และ
การสง่งานตรงเวลา 2)ด้านความรู้ ทดสอบโดยการสอบข้อเขยีนกลางภาคและ
ปลายภาค และจากผลการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน หรือพฒันาการ
ของผู้ เรียนที่จดัในห้องเรียน 3)ด้านทกัษะทางปัญญา ประเมินจากการทดสอบ
ทัง้การสอบยอ่ย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ประเมินจาก
พฤติกรรมของผู้ เรียนระหวา่ง การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4)ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ ประเมินจากการสงัเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของผู้ เรียนขณะท ากิจกรรมกลุม่ และงานท่ีต้อง
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ประเมนิจากผลงานของกลุม่และผลงาน ของผู้ เรียน
ในกลุม่ที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
5)ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเมินจากเทคนิคทีน่ าเสนอโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนคิ
ทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
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 6)ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมและการ

แสดงออกของผู้ เรียนขณะท ากิจกรรมกลุม่ 
สรุป 
     การแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการ
สอน และอาจารย์ประจ าภาควชิา/สาขา มกีารประชมุก าหนดแนวทางในการประเมินผลผู้ เรียน ตาม มคอ.2 และจากการ
ประเมิน มคอ.7 โดยก าหนดให้มกีารประเมินผลการเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน และจดัท าเกณฑ์การประเมินในรายวิชาปฏิบตัิและ
ทฤษฎีตามสภาพความเป็นจริงของหลกัสตูร โดยท าการประเมินผลผู้ เรียน ทัง้ 6 ด้าน ตามที่เขียนไว้ใน มคอ.3 ประกอบ
ไปด้วย 1)ด้านคณุธรรม จริยธรรม ประเมินจากกพฤติกรรมของผู้ เรียนระหวา่ง ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมิน
จากงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท า ไมว่า่จะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุม่ ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียน และ
การสง่งานตรงเวลา 2)ด้านความรู้ ทดสอบโดยการสอบข้อเขยีนกลางภาคและปลายภาค และจากผลการประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือพฒันาการของผู้ เรียนที่จดัในห้องเรียน 3)ด้านทกัษะทางปัญญา ประเมินจากการทดสอบ
ทัง้การสอบยอ่ย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ประเมินจากพฤตกิรรมของผู้เรียนระหวา่ง การจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 4)ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุม่ และงานท่ีต้องปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ประเมินจากผลงานของกลุม่และ
ผลงาน ของผู้ เรียนในกลุม่ที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 5)ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากเทคนิคที่น าเสนอโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์
พืน้ฐาน 6)ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้ เรียนขณะท ากิจกรรม
กลุม่ 
8. การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ 8.1 แตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา มาจากอาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

8.2 ประชมุก าหนดบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษามี
หน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวชิาการ แนะแนวการใช้ชีวติ และจดัการข้อร้องเรียน 
อาจารย์ที่ปรึกษารับมอบคูม่ืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลยัเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตัิหน้าที ่
8.3 แนวทางการดแูลให้ค าปรึกษานิสติ 1)จดัตารางการให้ค าปรึกษาและ
ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษานดัพบนิสติเป็นรายบคุคลอยา่งน้อยภาคการศกึษา
ละ 1 ครัง้ และนดัพบนิสติเป็นกลุม่อยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ และ 2)
ก าหนดช่องทางการติดตอ่เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นิสติ facebook/E-mail/Line 

สรุป 
     การแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา ซึง่มาจากอาจารย์ประจ าสาขาวชิา มีการประชมุก าหนดบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามหีน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวชิาการ แนะแนวการใช้ชีวติแก่นิสติ และจดัการข้อร้องเรียน ซึง่
อาจารย์ที่ปรึกษารับมอบคูม่ืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลยัเพื่อใช้เป็น 
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แนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ และก าหนดแนวทางการดแูลให้ค าปรึกษานิสติประกอบไปด้วย 1)จดัตารางการ
ให้ค าปรึกษาและก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษานดัพบนิสติเป็นรายบคุคลอยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ 
และนดัพบนิสติเป็นกลุม่อยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ และ 2)ก าหนดช่องทางการติดตอ่เพื่อให้
ค าปรึกษาแก่นิสติ facebook/E-mail/Line 
9.การพฒันา
อาจารย์ 

9.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  
9.2 ประชมุวางแผนระบบการพฒันาอาจารย์ เน้นพฒันาคณุวฒุริะดบัปริญญาเอก การ
ยื่นขอต าแหนง่วชิาการ การเข้ารับการอบรมตามความเช่ียวชาญและการเรียนการสอน 
9.3 ต้องเข้าอบรม สมัมนาเพื่อพฒันาตามหวัข้อดงันี ้คือ การผลติผลงานวิชาการ (การ
วิจยัและการเขียนต าราและหนงัสอื) และความสนใจตามวชิาชีพเฉพาะ (ความเป็นครู 
ความเช่ียวชาญแตล่ะบคุคล และการเรียนการสอน) อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

สรุป 
    การแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาอาจารย์ โดยประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร มกีารประชมุ
วางแผนระบบการพฒันาอาจารย์ โดยเน้นถงึการพฒันาคณุวฒุิระดบัปริญญาเอก การยื่นขอต าแหนง่วิชาการ 
การเข้ารับการอบรมตามความเช่ียวชาญและการเรียนการสอน และต้องเข้าอบรม สมัมนาเพื่อพฒันาตาม
หวัข้อดงันี ้คือ การผลติผลงานวชิาการ ประกอบไปด้วยการวิจยั และการเขยีนต าราและหนงัสอื  ความสนใจ
ตามวิชาชีพเฉพาะ ประกอบไปด้วย ความเป็นครู ความเช่ียวชาญแตล่ะบคุคล การเรียนการสอน อยา่งน้อยปี
ละ 1 ครัง้  
10.การวางระบบ
ผู้สอน 
 

10.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน และ
อาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 
10.2 ประชมุคณะกรรมการจดัการเรียนการสอน เพื่อประเมินการสอนของอาจารย์จากปี
การศกึษาที่ผา่นมา การสง่ มคอ.3,5 เนือ้หาการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
และการวดัและประเมินผล 
10.3 วางระบบผู้สอน พิจารณาจากความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ดจูากประวตัิของ
อาจารย์ 
10.4 รายวชิาที่จะท าการเปิดสอนต้องตามแผนท่ีอยูใ่น มคอ.2 
10.5 อตัราสว่นอาจารย์ผู้สอนตอ่ผู้ เรียน แยกเป็นลกัษณะวิชาที่ใช้การบรรยาย ควรมี
ผู้ เรียนไมเ่กิน 200 คน/ห้อง/1 คน ลกัษณะวชิาที่เป็นภาคปฏิบตัิ ควรมีผู้ เรียนประมาณ 8 
– 20 คน/ห้อง/1 คน 
10.6 ก าหนดการสอนแบบทีม team teaching ไมว่า่จะเป็นวชิาทฤษฎีและวชิาปฏิบตัิ 
10.7 ก าหนดให้สอนในรายวิชาทีเ่ช่ียวชาญทัง้ภาคทฤษฎีอยา่งน้อย 1 รายวิชาและ
ภาคปฏิบตัิอยา่งน้อย 1 รายวชิา ในแตล่ะปีการศกึษา 
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ค าหลกั ค าย่อย 
สรุป 
     การแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายการ
เรียนการสอน และอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา มกีารประชมุคณะกรรมการจดัการเรียนการสอน เพื่อประเมิน
การสอนของอาจารย์จากปีการศกึษาที่ผา่นมา คือ การสง่ มคอ.3,5 การจดัท าเนือ้หาการจดัการเรียนรู้ กิจกรรม
การจดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล ท าการวางระบบผู้สอน โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ ดไูด้จากประวตัิของอาจารย์ มกีารก าหนดรายวชิาทีจ่ะท าการเปิดสอนตามแผนท่ีอยูใ่น มคอ.2 
อตัราสว่นอาจารย์ผู้สอนตอ่ผู้ เรียน แยกเป็นลกัษณะวชิาทีใ่ช้การบรรยาย ควรมีผู้ เรียนไมเ่กิน 200 คน/ห้อง/1 คน 
ลกัษณะวชิาทีเ่ป็นภาคปฏิบตัิ ควรมีผู้ เรียนประมาณ 8 – 20 คน/ห้อง/1 คน ก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยสอนแบบ
ทีม team teaching ไมว่า่จะเป็นวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบตัแิละก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน สอนในรายวิชาที่
เช่ียวชาญทัง้ภาคทฤษฎีอยา่งน้อย 1 รายวิชาและภาคปฏิบตัิอยา่งน้อย 1 รายวิชา ในแตล่ะปีการศกึษา 
11. การพฒันาสิง่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ 

11.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการ
สอน และอาจารย์ประจ าภาควชิา/สาขา 
11.2 ส ารวจจ านวนสิง่สนบัสนนุท่ีมีอยูแ่ละความต้องการของบคุลากรและ
นิสติ และท าแผนกบังบประมาณ ก าหนดแผนเป็นแผนยอ่ยในแตล่ะปี และ
แผนระยะยาวทกุๆ 4 ปี และขออนมุตัิผา่นท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 
11.3 ท าการจดัซือ้อปุกรณ์ตามทีก่ าหนดไว้ในแผน และมีการก าหนด
เจ้าหน้าที่ควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลสิง่ของ ที่ได้ท าการจดัซือ้ 

สรุป 
     การแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายการ
เรียนการสอน และอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา ท าการส ารวจจ านวนสิง่สนบัสนนุท่ีมีอยูแ่ละความต้องการ
ของบคุลากรและนิสติ พร้อมทัง้จดัท าแผนและงบประมาณ โดยก าหนดแผนเป็นแผนยอ่ยในแตล่ะปี และแผน
ระยะยาวทกุๆ 4 ปี และขออนมุตัผิา่นท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร โดยท าการจดัซือ้อปุกรณ์ตามที่
ก าหนดไว้ในแผน และมีการก าหนดเจ้าหน้าที่ควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลสิง่ของ ที่ได้ท าการจดัซือ้ 
12. กระบวนการจดัการเรียน
การสอน 

12.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการ
สอน และอาจารย์ประจ าภาควชิา/สาขา 
12.2 ประชมุคณะกรรมการจดัการเรียนการสอน เพื่อก าหนดแนวทางการ
สอนของอาจารย์ การจดัท าข้อสอบ วิธีการเก็บคะแนน และวิธีการวดัและ
ประเมินผลร่วมกนั 
12.3 วดัและประเมินผล ในรายวชิาปฏิบตัิมกีารวดัสมรรถภาพ ทกัษะ วดั
ความรู้ และทศันคติ ในรายวิชาทฤษฎีมีการวดัทกัษะ วดัความรู้ และทศันคติ 
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ค าหลกั ค าย่อย 
 12.4 หาคณุภาพของข้อสอบโดยการหาความเทีย่งตรง ความเช่ือมัน่ 

ความยากงา่ย อ านาจจ าแนก และความเป็นปรนยั 
12.5 สอนตามแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 คือ หวัข้อใน
การจดัการเรียนรู้ สือ่เอกสาร และวิธีสอน 

สรุป 
     การแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายการเรียน
การสอน และอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา มีการประชมุคณะกรรมการจดัการเรียนการสอน เพือ่ก าหนดแนว
ทางการสอนของอาจารย์ การจดัท าข้อสอบ วิธีการเก็บคะแนน และวิธีการวดัและประเมินผลร่วมกนั โดยการวดั
และประเมินผล ในรายวิชาปฏิบตัิประกอบไปด้วย สมรรถภาพ ทกัษะ วดัความรู้ และทศันคติ ในรายวชิาทฤษฎี
ประกอบไปด้วย ทกัษะ วดัความรู้ และทศันคติ มีกระบวนการหาคณุภาพของข้อสอบโดยการหาความเที่ยงตรง 
ความเช่ือมัน่ ความยากงา่ย อ านาจจ าแนก และความเป็นปรนยัให้เหมาะสมในแตล่ะชนิดของข้อสอบ และท าการ
สอนตามแผนการสอน ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 คือ หวัข้อในการจดัการเรียนรู้ สือ่เอกสาร และวธีิสอน 
13.สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 13.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายการเรียน

การสอน และอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 
13.2 ประชมุสรุปการวเิคราะห์ มคอ 5,6 ในแตล่ะภาคการศกึษาและ 
มคอ.7 จากปีการศกึษาที่ผา่นมา แล้วน าข้อสรุป ข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงหลกัสตูรรายวชิา ตามรอบของการปรับปรุงหลกัสตูรทกุ 5 ปี 
13.3 จดัท าสรุป ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมลู
ในการปรับปรุงหลกัสตูร 

สรุป 
     การแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายการเรียน
การสอน และอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา มีการประชมุสรุปการวิเคราะห์ มคอ 5,6 จากแตล่ะภาคการศกึษาและ 
มคอ.7 จากปีการศกึษาที่ผา่นมา แล้วน าข้อสรุป ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลกัสตูรรายวชิาให้ทนัสมยั ตามรอบของ
การปรับปรุงหลกัสตูรทกุ 5 ปี และจดัท าสรุป ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการเรียนการสอนในแตล่ะปี เพือ่เป็นข้อมลูใน
การปรับปรุงหลกัสตูร 
14.การตรวจสอบบณัฑิต 14.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายการเรียน

การสอน และอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 
14.2 ท ารูปแบบการตรวจสอบคณุภาพบณัฑิตผา่นทางเครือขา่ย
ออนไลน์และติดตอ่กบับณัฑิตเพือ่ขอข้อมลู 
14.3 ส ารวจคณุภาพของบณัฑติที่จบการศกึษาตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 
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 14.4 ส ารวจการมงีานท าของบณัฑิตที่ส าเร็จการศกึษา จ านวนนิสติ

ต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของนสิติที่จบการศกึษา 
14.5 ส ารวจความพงึพอใจของนายจ้างและเพื่อนร่วมงานท่ีมีตอ่
บณัฑิต 

สรุป 
     การแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายการ
เรียนการสอน และอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา มกีารจดัท ารูปแบบการตรวจสอบคณุภาพบณัฑติผา่นทาง
เครือขา่ยออนไลน์และประสานงานกบับณัฑิตเพื่อขอข้อมลู ท าการส ารวจคณุภาพของบณัฑติที่จบการศกึษา
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 6 ด้าน ส ารวจการมงีานท าของบณัฑติทีส่ าเร็จ
การศกึษา โดยจ านวนนิสติต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของนิสติที่จบการศกึษาในแตล่ะปีการศกึษาและส ารวจ
ความพงึพอใจของนายจ้างและเพื่อนร่วมงานท่ีมีตอ่บณัฑิต 

 
จากตาราง 8 พบว่ารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชา

พลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุ สามารถสรุปรวมได้ทัง้สิน้ 14 ค าหลกั และ 58 ค า
ยอ่ย 
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ตาราง 9 บนัทกึสรุปการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างจากผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ (n = 
5) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
1. การรับนิสติใหม ่ 1.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการในเร่ืองความครบถ้วนขององค์ประกอบ 

1.2 ตรวจสอบรายงานการประชมุ พิจารณาความถกูต้องของเกณฑ์การรับและ
จ านวนนิสติ 
1.3 ตรวจสอบผลการรับนิสติจากรายงานผลการทดสอบ พิจารณาความถกูต้อง
ของความสามารถของผู้สมคัรในการผา่นการทดสอบทกุรายการ 
1.4 ตรวจสอบการด าเนินการรับนิสติ พิจารณาความครบถ้วนของรอบที่ท าการ
รับ 
1.5 ตรวจสอบวิธีการทดสอบ พิจารณาคณุภาพของการสอบ 

สรุป 
     ท าการตรวจสอบการรับนิสติใหมป่ระกอบไปด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถงึความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการรับนิสติ ตรวจสอบรายงานการประชมุในวาระการรับนิสติ โดยพิจารณา
ความถกูต้องของเกณฑ์การรับและจ านวนนิสติ ตรวจสอบผลการรับนิสติจากรายงานผลการทดสอบ โดยพิจารณาถึงความ
ถกูต้องของความสามารถของผู้สมคัรในการผา่นการทดสอบทกุรายการ ตรวจสอบการด าเนินการรับนิสติ โดยพิจารณาถึง
ความครบถ้วนของรอบที่ท าการรับ และตรวจสอบวิธีการทดสอบ โดยพิจารณาถงึคณุภาพของการสอบในแตล่ะวิธี 
2. การรับอาจารย์ใหม ่ 2.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการใหม ่ด้านความครบถ้วนของ

องค์ประกอบ 
2.2 ตรวจสอบรายงานการประชมุ พิจารณาความถกูต้องของเกณฑ์การรับและ
คณุสมบตั ิ
2.3 ตรวจสอบผลการรับอาจารย์ใหมจ่ากรายงานผลการทดสอบ พิจารณาความ
ถกูต้องของความสามารถของผู้สมคัรในการผา่นการทดสอบและผา่นคณุสมบตัิ
ทกุรายการ 
2.4 ตรวจสอบการด าเนินการรับอาจารย์ใหม ่พิจารณาความครบถ้วนของ
กระบวนการรับและคณุภาพของกระบวนการรับ รวมถงึท าการตรวจสอบวิธีการ
สอบ พิจารณาคณุภาพของการสอบ 

สรุป 
     ท าการตรวจสอบการรับอาจารย์ใหมป่ระกอบด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการใหมถ่งึความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการรับอาจารย์ใหม ่ตรวจสอบรายงานการประชมุในวาระการรับอาจารย์ใหม ่
โดยพิจารณาความถกูต้องของเกณฑ์การรับและคณุสมบตัิ ตรวจสอบผลการ 
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ค าหลกั ค าย่อย 
รับอาจารย์ใหมจ่ากรายงานผลการทดสอบ โดยพิจารณาถงึความถกูต้องของความสามารถของผู้สมคัรในการผา่นการ
ทดสอบและผา่นคณุสมบตัิทกุรายการ และตรวจสอบการด าเนินการรับอาจารย์ใหม ่โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของ
กระบวนการรับและคณุภาพของกระบวนการรับ รวมถงึท าการตรวจสอบวิธีการสอบ โดยพิจารณาถึงคณุภาพของการ
สอบในแตล่ะวิธี 
3. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

3.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ ถงึความครบถ้วนของ
องค์ประกอบ  
3.2 ตรวจสอบรายงานการประชมุการก าหนดคณุสมบตัิอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร พิจารณาความถกูต้องของคณุสมบตัิ 
3.3 ตรวจสอบรายงานการประชมุการก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบในการบริหารหลกัสตูรด้านงานตา่งๆ  พิจารณาความครบถ้วน
ของบทบาทหน้าที ่

สรุป 
     ท าการตรวจสอบการแตง่ตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและการบริหารอาจารย์ประจ าหลกัสตูรประกอบด้วย 
ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถงึความครบถ้วนขององค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ตรวจสอบ
รายงานการประชมุในวาระการก าหนดคณุสมบตัิอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร โดยพิจารณาความถกูต้องของคณุสมบตัิ 
และตรวจสอบรายงานการประชมุในวาระการก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบในการบริหารหลกัสตูรด้าน
งานตา่งๆ  โดยพจิารณาความครบถ้วนของบทบาทหน้าที่ 
4. การปฐมนเิทศกอ่นเข้าศกึษา 4.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ ถงึความครบถ้วนของ

องค์ประกอบ 
4.2 ตรวจสอบรายงานสรุปผลกิจกรรม พิจารณาความครบถ้วนของการจดั
กิจกรรมและจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 
4.3 ตรวจสอบความรู้ก่อนและหลงั ท่ีได้จากการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา
ของนิสติ/นกัศกึษา พิจารณาถึงคณุภาพของกิจกรรม 

สรุป 
     ท าการตรวจสอบการปฐมนเิทศก่อนเข้าศกึษาประกอบด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถงึความครบถ้วน
ขององค์ประกอบในคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา ตรวจสอบรายงานสรุปผลกิจกรรม 
โดยพิจารณาถงึความครบถ้วนของการจดักิจกรรมและจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ และตรวจสอบความรู้ก่อนและหลงั ท่ีได้
จากการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษาของนิสติ/นกัศกึษา โดยพิจารณาถึงคณุภาพของกิจกรรม 
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5. กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของ
นิสติและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

5.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ ถงึความครบถ้วนขององค์ประกอบ 
5.2 ตรวจสอบแผนงานการจดักิจกรรมและรายงานสรุปผลกิจกรรม พิจารณา
ความครบถ้วนของการจดักิจกรรมและจ านวนผู้ เข้าร่วม 

สรุป 
     ท าการตรวจสอบกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถงึความครบถ้วนขององค์ประกอบในคณะกรรมการจดักิจกรรม
พฒันาศกัยภาพนิสติ และตรวจสอบแผนงานการจดักิจกรรมและรายงานสรุปผลกิจกรรม โดยพจิารณาถึงความครบถ้วน
ของการจดักิจกรรมและจ านวนผู้ เข้าร่วม 
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ ถงึความครบถ้วนขององค์ประกอบ 

6.2 ตรวจสอบรายงานการประชมุ การก าหนดบทบาทและหน้าทีข่องอาจารย์
นิเทศก์ พิจารณาความครบถ้วนของบทบาทและหน้าที่  
6.3 ตรวจสอบเอกสารสดัสว่นอาจารย์นเิทศตอ่นิสติ/นกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ พจิารณาความถกูต้องของจ านวนการดแูลนสิติฝึก
ประสบการณ์  
6.4 ตรวจสอบเอกสารการคดัเลอืกสถานศกึษาที่ใช้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
พิจารณาความถกูต้องในการคดัเลอืกสถานศกึษา  
6.5 ตรวจสอบเอกสารการให้ค าปรึกษาของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลีย้ง 
พิจารณาคณุภาพของการให้ค าปรึกษา 
6.6 ตรวจสอบความรู้ที่ได้จากการสมัมนาการฝึกประสบการณ์ของนกัศกึษา 
พิจารณาคณุภาพของกิจกรรม 

สรุป 
     ท าการตรวจสอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประกอบด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถงึความครบถ้วน
ขององค์ประกอบในคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ตรวจสอบรายงานการประชมุในวาระก าหนดบทบาทและ
หน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ โดยพจิารณาถึงความครบถ้วนของบทบาทและหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารสดัสว่นอาจารย์นิเทศ
ตอ่นิสติ/นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยพิจารณาความถกูต้องของจ านวนการดแูลนิสติฝึกประสบการณ์ ให้เป็นไป
ตามครุุสภาก าหนด ตรวจสอบเอกสารการคดัเลอืกสถานศกึษาที่ใช้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยพิจารณาความ
ถกูต้องในการคดัเลอืกสถานศกึษา ให้เป็นไปตามครุุสภาก าหนด ตรวจสอบเอกสารการให้ค าปรึกษาของอาจารย์นเิทศก์
และครูพี่เลีย้ง โดยพจิารณาถงึคณุภาพของการให้ค าปรึกษา และตรวจสอบความรู้ที่ได้จากการสมัมนาการฝึก
ประสบการณ์ของนกัศกึษา โดยพิจารณาถึงคณุภาพของกิจกรรม 
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7. การประเมินผู้เรียน 7.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถึงความครบถ้วนขององค์ประกอบ 

7.2 ตรวจสอบรายงานการประชมุ การประเมินผลผู้ เรียน พิจารณาความ
ครบถ้วนของเกณฑ์การประเมินในรายวชิาปฏิบตัิและทฤษฎี 
7.3 ตรวจสอบเอกสารการประเมนิผลการเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน พิจารณาความ
ครบถ้วนตามที่ระบไุว้ใน มคอ.3 

สรุป 
     ท าการตรวจสอบการประเมินผู้ เรียนประกอบด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ตรวจสอบรายงานการประชมุในวาระการประเมินผลผู้ เรียน โดยพิจารณา
ความครบถ้วนของเกณฑ์การประเมินในรายวิชาปฏิบตัิและทฤษฎี และตรวจสอบเอกสารการประเมินผลการเรียนรู้ทัง้ 6 
ด้าน โดยพิจารณาความครบถ้วนตามที่ระบไุว้ใน มคอ.3 
8. การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ 8.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ถึงความครบถ้วนของ

องค์ประกอบ 
8.2 ตรวจสอบรายงานการประชมุการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา พิจารณาความครบถ้วนของบทบาทและหน้าที่ 
8.3 ตรวจสอบรายงานสรุปผลการให้ค าปรึกษา พิจารณาความครบถ้วนและ
คณุภาพของการให้ค าปรึกษา 

สรุป 
     ท าการตรวจสอบการดแูลการให้ค าปรึกษานิสติประกอบด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาถงึ
ความครบถ้วนขององค์ประกอบในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบรายงานการประชมุในวาระก าหนดบทบาทและ
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของบทบาทและหน้าที ่
และตรวจสอบรายงานสรุปผลการให้ค าปรึกษาโดยพิจารณาถึงความครบถ้วนและคณุภาพของการให้ค าปรึกษา 
9. การพฒันาอาจารย์ 9.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ ถงึความครบถ้วนขององค์ประกอบ  

9.2 ตรวจสอบแผนการพฒันาอาจารย์ พิจารณาความครบถ้วนของแผนงาน 
9.3 ตรวจสอบเอกสารการพฒันาอาจารย์ พิจารณาความครบถ้วนในการเข้า
ร่วมตามหวัข้อที่ก าหนด 
9.4 ตรวจสอบรายงานผลการเข้าร่วมการอบรม  พิจารณาความรู้ที่ได้รับ 

สรุป 
     ท าการตรวจสอบการพฒันาอาจารย์ประกอบด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการพฒันาอาจารย์ ตรวจสอบแผนการพฒันาอาจารย์ โดย 
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พิจารณาถึงครบถ้วนของแผนงาน ตรวจสอบเอกสารการพฒันาอาจารย์ โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนในการเข้าร่วม
ตามหวัข้อที่ก าหนด และท าการตรวจสอบรายงานผลการเข้าร่วมการอบรม  โดยพิจารณาถงึความรู้ที่ได้รับ 
10. การวางระบบผู้สอน 10.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถึงความครบถ้วนขององค์ประกอบ 

10.2 ตรวจสอบเอกสารการประเมินการสอนของอาจารย์ พิจารณาความครบถ้วน
ของหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
10.3 ตรวจสอบประวตัิของอาจารย์ พิจารณาความเช่ียวชาญ 
10.4 ตรวจสอบสรุปแผนการเรียนประจ าปี พิจารณาความถกูต้องของรายวชิาตาม
แผนท่ีอยูใ่น มคอ.2 
10.5 ตรวจสอบรายช่ือผู้ เรียนในระบบลงทะเบียน พิจารณาความถกูต้องของ
จ านวนผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลติครู 
10.6 ตรวจสอบสรุปภาระงานการสอนของอาจารย์ พิจารณาความครบถ้วนของ
ภาระงานการสอนภาคปฏิบตัิและภาคทฤษฎี 

สรุป 
     ท าการตรวจสอบการวางระบบผู้สอนประกอบด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ตรวจสอบเอกสารการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยพิจารณาถึง
ความครบถ้วนของหน้าที่อาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบประวตัิของอาจารย์ โดยพจิารณาถึงเช่ียวชาญ ตรวจสอบสรุปแผนการ
เรียนประจ าปี โดยพิจารณาความถกูต้องของรายวิชาตามแผนท่ีอยูใ่น มคอ.2 ตรวจสอบรายช่ือผู้เรียนในระบบ
ลงทะเบียน โดยพจิารณาความถกูต้องของจ านวนผู้ เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลติครู และท าการตรวจสอบสรุป
ภาระงานการสอนของอาจารย์ โดยพิจารณาความครบถ้วนถงึภาระงานการสอนภาคปฏิบตัิและภาคทฤษฎี 
11. การพฒันาสิง่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ 

11.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ ถงึความครบถ้วนขององค์ประกอบ 
11.2 ตรวจสอบแผนการจดัซือ้และงบประมาณ พจิารณาตามความต้องการและ
ความจ าเป็นของบคุลากรและนิสติ 
11.3 ตรวจสอบแผนสรุปงานประจ าปี ถึงความครบถ้วนของอปุกรณ์ที่จดัซือ้เป็นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ในแผน 

สรุป 
     ท าการตรวจสอบการพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ประกอบด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถงึความ
ครบถ้วนขององค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ตรวจสอบแผนการจดัซือ้และงบประมาณ โดยพิจารณาตาม
ความต้องการและความจ าเป็นของบคุลากรและนิสิต และท าการตรวจสอบแผนสรุปงานประจ าปีถึงความครบถ้วนของ
อปุกรณ์ที่จดัซือ้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
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ค าหลกั ค าย่อย 
12. กระบวนการจดัการเรียนการสอน 12.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถึงความครบถ้วนขององค์ประกอบ 

12.2 ตรวจสอบรายงานการประชมุ การจดัการเรียนการสอนการ พิจารณา
ความถกูต้องของการก าหนดแนวทางการสอนของอาจารย์ การจดัท าข้อสอบ 
วิธีการเก็บคะแนน และวิธีการวดัและประเมินผล 
12.3 ตรวจสอบเอกสารการวดัและประเมินผล ในรายวิชาปฏิบตัิและรายวชิา
ทฤษฎี พิจารณาความครบถ้วนตามที่ระบไุว้ใน มคอ.3 และคณุภาพของการวดั
และประเมินผล 
12.4 ตรวจสอบจากสรุปผลการหาคณุภาพของข้อสอบ พิจารณาความ
ครบถ้วนของการหาคณุภาพของข้อสอบ 
12.5 ตรวจสอบการสอนตามหวัข้อในการจดัการเรียนรู้ สือ่เอกสาร วิธีการสอน 
โดยการสงัเกตความถกูต้องและครบถ้วน ตามที่ก าหนดใน มคอ.3 

สรุป 
     ท าการตรวจสอบกระบวนการจดัการเรียนการสอนประกอบด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถงึความ
ครบถ้วนขององค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ตรวจสอบรายงานการประชมุในวาระการจดัการเรียนการ
สอนการ โดยพิจารณาความถกูต้องของการก าหนดแนวทางการสอนของอาจารย์ การจดัท าข้อสอบ วิธีการเก็บคะแนน 
และวิธีการวดัและประเมินผล ตรวจสอบเอกสารการวดัและประเมนิผล ในรายวิชาปฏิบตัิและรายวชิาทฤษฎี โดย
พิจารณาถึงความครบถ้วนตามทีร่ะบไุว้ใน มคอ.3 และคณุภาพของการวดัและประเมินผล ตรวจสอบจากสรุปผลการหา
คณุภาพของข้อสอบ โดยพจิารณาถึงความครบถ้วนของการหาคณุภาพของข้อสอบ และท าการตรวจสอบการสอนตาม
หวัข้อในการจดัการเรียนรู้ สือ่เอกสาร และวิธีการสอน โดยการสงัเกตถงึความถกูต้องและครบถ้วน ให้ตามที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 
13. สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 13.1 ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถึงความครบถ้วนขององค์ประกอบ 

13.2 ตรวจสอบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7  พิจารณา
คณุภาพของรายงานสรุปผล 
13.3 ตรวจสอบเอกสารสรุปการจดัการเรียนการสอน พิจารณาความครบถ้วน
ในการจดัการเรียนการสอน 

สรุป 
     ท าการตรวจสอบสาระของรายวิชาในหลกัสตูรประกอบด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถงึความครบถ้วน
ขององค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ตรวจสอบรายงานสรุปผลการวเิคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7 โดย
พิจารณาถึงคณุภาพของรายงานสรุปผล และท าการตรวจสอบเอกสารสรุปการจดัการเรียนการสอน โดยพิจารณาถึง
ความครบถ้วนในการจดัการเรียนการสอน 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
14.การตรวจสอบบณัฑิต 14.1 ตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ  

14.2 ตรวจสอบความครบถ้วนข้อมลูในระบบ  
14.3 ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของบณัฑิตที่จบการศกึษาตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิทัง้ 6 ด้าน พิจารณาความถกูต้องตรงตามที่ระบใุน มคอ.2 
14.4 ตรวจสอบข้อมลูการมงีานท าของบณัฑติที่ส าเร็จการศกึษาในระบบ 
พิจารณาความครบถ้วนของข้อมลู 

สรุป 
     ตรวจสอบการตรวจสอบบณัฑิตประกอบด้วย ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถงึความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ตรวจสอบข้อมลูในระบบ ถึงความครบถ้วนของข้อมลู ตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของบณัฑติที่จบการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิทัง้ 6 ด้าน โดยพิจารณาถงึถกูต้องตรงตามที่ระบใุน มคอ.2 
และท าการตรวจสอบข้อมลูการมงีานท าของบณัฑติที่ส าเร็จการศกึษาในระบบ โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของข้อมลู 

 
จากตาราง 9 พบว่ารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชา

พลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ สามารถสรุปรวบรวมได้ 14 ค าหลัก และ 54    
ค ายอ่ย 
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ตาราง 10 บนัทกึสรุปการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมิน (n = 5) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
1. การรับนิสติใหม ่ 1.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมินกระบวนการ ประกอบด้วย ประธาน

หลกัสตูร และอาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
1.2 ประเมินกระบวนการรับนิสติกบัผู้ เข้ารับการสอบคดัเลอืก 
1.3 ประเมินเมื่อสิน้สดุกระบวนการสอบคดัเลอืก 
1.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้คือ แบบประเมนิ 
1.5 ผลของกระบวนการมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี 

สรุป 
     การประเมินการรับนิสติใหมป่ระกอบด้วย ท าการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมินกระบวนการรับนิสติ ประกอบไป
ด้วย ประธานหลกัสตูร และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ท าการประเมินกระบวนการรับนิสติโดยประเมินกบัผู้ เข้ารับการสอบ
คดัเลอืกเมื่อสิน้สดุกระบวนการสอบคดัเลอืก เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม และมีผลการประเมินของกระบวนการรับ
นิสติมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี 
2. การรับอาจารย์ใหม ่ 2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมินกระบวนการ ประกอบไปด้วย ประธาน

หลกัสตูร และอาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
2.2 ประเมินกระบวนการรับอาจารย์ใหมก่บัอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
2.3 ประเมินเมื่อสิน้สดุกระบวนการสอบคดัเลอืก 
2.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้คือ แบบประเมนิ 
2.5 ผลของการประเมินกระบวนการรับอาจารย์ใหมม่คีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี 

สรุป 
     การประเมินการรับอาจารย์ใหมป่ระกอบด้วย ท าการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมินกระบวนการรับอาจารย์ใหม ่
โดยประกอบไปด้วย ประธานหลกัสตูร และอาจารย์ประจ าสาขาวชิา ท าการประเมินกระบวนการรับอาจารย์ใหมโ่ดย
ประเมินกบัอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเมื่อสิน้สดุกระบวนการสอบคดัเลอืก เคร่ืองมือทีใ่ช้คือ แบบสอบถาม และมีผล
ของการประเมินกระบวนการรับอาจารย์ใหมม่ีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี 
3. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

3.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรท าการประเมินอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
3.2 ประเมินผลงานการบริหารหลกัสตูรกบัอาจารย์ผู้สอน 
3.3 ประเมินเมื่อสิน้สดุปีการศกึษา 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้คือ แบบประเมนิ 
3.5 ผลของการประเมินการบริหารหลกัสตูรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
สรุป 
     การประเมินการแตง่ตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและการบริหารอาจารย์ประจ าหลกัสตูรประกอบด้วย ท าการ
แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมนิผลงานการบริหารหลกัสตูร โดยประกอบไปด้วย ประธานหลกัสตูร และอาจารย์ประจ า
สาขาวชิา ท าการประเมินผลงานการบริหารหลกัสตูร โดยประเมินกบัอาจารย์ผู้สอนเมื่อสิน้สดุปีการศกึษา เคร่ืองมือที่ใช้
คือ แบบสอบถาม และมีผลของการประเมินการบริหารหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี 
4. การปฐมนเิทศกอ่นเข้าศกึษา 4.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิความรู้ที่ได้รับ และความพงึพอใจที่มตีอ่

กิจกรรม ประกอบไปด้วย ประธานหลกัสตูร และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
4.2 ประเมินความรู้ที่ได้รับ และความพงึพอใจที่มตีอ่กิจกรรมกบัผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
4.3 ประเมินกอ่น และหลงัสิน้สดุกิจกรรมการปฐมนิเทศ 
4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม  
4.5 ผลของการประเมินการปฐมนิเทศท าให้นิเทศนิสติ/นกัศกึษาได้รับ
ความรู้เพิ่มขึน้ และความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี 

สรุป 
     การประเมินการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษาประกอบด้วย ท าการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมนิความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม และประเมินความพงึพอใจที่มตีอ่กิจกรรม โดยประกอบไปด้วย ประธานหลกัสตูร และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
ท าการประเมินความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม และความพงึพอใจที่มตีอ่กิจกรรมโดยประเมินกบัผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อน และ
หลงัสิน้สดุกิจกรรมการปฐมนิเทศ เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม และมีผลของการประเมินการปฐมนเิทศ
ท าให้นิเทศนิสติ/นกัศกึษาได้รับความรู้เพิ่มขึน้ และความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี 
5. กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติ
และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

5.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประเมินความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม  
5.2 ประเมินความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมกบันิสติ/นกัศกึษาผู้ เข้าร่วม 
5.3 ประเมินกอ่น – หลงัสิน้สดุกิจกรรมและเมื่อสิน้สดุภาคการศกึษา 
5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม 
5.5 ผลของการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้นิเทศนิสติ/นกัศกึษาได้รับ
ความรู้เพิ่มขึน้ 

สรุป 
     การประเมินกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้ประเมินความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม โดยประเมินกบันิสติ/นกัศกึษาผู้เข้าร่วม 
ด าเนินการประเมินก่อน – หลงัสิน้สดุกิจกรรมและเมื่อสิน้สดุภาคการศกึษา เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม 
และมีผลของการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้นิเทศนิสติ/นกัศกึษาได้รับความรู้เพิ่มขึน้ 
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ค าหลกั ค าย่อย 
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประเมินคณุภาพการนิเทศก์ของอาจารย์

นิเทศก์ และประเมินคณุภาพการท างานของฝ่ายฝึกประสบการณ์ 
6.2 ประเมินคณุภาพการนิเทศก์ของอาจารย์นเิทศก์ และประเมินคณุภาพ
การท างานของฝ่ายฝึกประสบการณ์กบันิสติฝึกประสบการณ์ 
6.3 ประเมินเมื่อสิน้สดุภาคการศกึษา 
6.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้คือ แบบสมัภาษณ์ 
6.5 ผลของการประเมินการนิเทศ ท าให้นิสติ/นกัศกึษาสามารถน าไป
พฒันาการสอน การจดักิจกรรม และเอกสารทางวชิาการ 

สรุป 
     การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มคีณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้ประเมินคณุภาพการนิเทศก์ของ
อาจารย์นิเทศก์ และประเมินคณุภาพการท างานของฝ่ายฝึกประสบการณ์  โดยท าการประเมินกบันิสติฝึกประสบการณ์
เมื่อสิน้สดุภาคการศกึษา เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสมัภาษณ์ มีผลของการประเมินการนิเทศ ซึง่ท าให้นิสติ/นกัศกึษา
สามารถน าไปพฒันาการสอน การจดักิจกรรม และเอกสารทางวชิาการ(แผนการสอน/วิจยั/นวตักรรม) 
7. การประเมินผู้เรียน 7.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประเมินอาจารย์ในการประเมนิผลการ

เรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ 6 ด้าน ระดบัรายวชิา 
7.2 ประเมินอาจารย์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ 6 ด้าน 
ระดบัรายวิชากบัผู้ เรียน 
7.3 ประเมินตอนกลางภาคของภาคการศกึษาและเมื่อสิน้สดุภาค
การศกึษา 
7.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ประกอบไปด้วยแบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม 
7.5 ผลของการประเมินอาจารย์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทัง้ 
6 ด้าน ระดบัรายวชิา มคีณุภาพอยูใ่นระดบัดี 

สรุป 
     ท าการประเมินการประเมินผู้ เรียน มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้ประเมินอาจารย์ในการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้ เรียนทัง้ 6 ด้าน ระดบัรายวชิา โดยประเมินกบัผู้ เรียนตอนกลางภาคของภาคการศกึษาและเมือ่สิน้สดุภาค
การศกึษา เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถามและมีผลของการประเมนิอาจารย์ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ 6 ด้าน ระดบัรายวิชา มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 
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ค าหลกั ค าย่อย 
8. การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ 8.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการให้ค าปรึกษา ประกอบไป

ด้วย กรรมการบริหารหลกัสตูร และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
8.2 ประเมินคณุภาพการให้ค าปรึกษากบัผู้ เรียน 
8.3 ประเมินเมื่อสิน้สดุภาคการศกึษา 
8.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้คือ แบบสมัภาษณ์ 
8.5 ผลของการประเมินการให้ค าปรึกษา นิสติสามารถน าไปเป็นแนวทาง 
และการแก้ปัญหาในการเรียนและการอยูร่่วมกนัในมหาวิทยาลยั 

สรุป 
     การประเมินการดแูลการให้ค าปรึกษานิสติประกอบด้วย มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมนิคณุภาพการให้
ค าปรึกษา ประกอบไปด้วย กรรมการบริหารหลกัสตูร และอาจารย์ประจ าสาขาวชิา โดยประเมินกบัผู้ เรียนเมื่อสิน้สดุภาค
การศกึษา เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสมัภาษณ์ และมีผลของการประเมินการให้ค าปรึกษา นิสติสามารถน าไปเป็นแนวทาง 
และการแก้ปัญหาในการเรียนและการอยูร่่วมกนัในมหาวิทยาลยั 
9. การพฒันาอาจารย์ 9.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประเมินแนวทางการน าความรู้ที่ได้จาก

การอบรมไปใช้ 
9.2 ประเมินแนวทางการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้กบัอาจารย์ 
9.3 ประเมินเมื่อสิน้สดุปีการศกึษา 
9.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้คือแบบสมัภาษณ์ 
9.5 ผลของการประเมินการพฒันาอาจารย์สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
สอนและพฒันาผลงานวิชาการ 

สรุป 
     การประเมินการพฒันาอาจารย์มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้ประเมินแนวทางการน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปใช้ โดยประเมินกบัอาจารย์เมื่อสิน้สดุปีการศกึษา เคร่ืองมอืที่ใช้คือแบบสมัภาษณ์และมีผลของการประเมินการ
พฒันาอาจารย์สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสอนและพฒันาผลงานวิชาการ 
10.การวางระบบผู้สอน 10.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประเมินการจดัการเรียนการสอนของ

หลกัสตูร 
10.2 ประเมินการจดัการเรียนการสอนกบัอาจารย์ผู้สอน 
10.3 ประเมินเมื่อสิน้สดุภาคการศกึษา 
10.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้คือแบบสอบถาม 
10.5 ผลของการประเมินการจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรมคีณุภาพ
อยูใ่นระดบัด ี
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ค าหลกั ค าย่อย 
สรุป 
     การประเมินการวางระบบผู้สอน มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้ประเมินการจดัการเรียนการสอนของ
หลกัสตูร โดยประเมินกบัอาจารย์ผู้สอนเมื่อสิน้สดุภาคการศกึษา เคร่ืองมือทีใ่ช้คือแบบสอบถาม และมีผลของการ
ประเมินการจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรมีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 
11. การพฒันาสิง่สนบัสนนุ
การเรียนรู้ 

11.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินแนวทางการน าสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ที่ได้จาก
การจดัซือ้ไปใช้ และประเมินความพงึพอใจในการใช้งาน ประกอบไปด้วย หวัหน้า
สาขาวชิา และอาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
11.2 ประเมินแนวทางการน าสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ที่ได้จากการจดัซือ้ไปใช้ และ
ประเมินความพงึพอใจในการใช้งานกบัอาจารย์ผู้สอน และผู้ เรียน 
11.3 ประเมินเมื่อสิน้สดุปีการศกึษา 
11.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้คือแบบตรวจสอบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 
11.5 ผลของการประเมินการพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ อาจารย์สามารถน าสิง่
สนบัสนนุการเรียนรู้ ไปใช้ในการสอนและพฒันาผู้ เรียน และความพงึพอใจในการใช้
งานอยูใ่นระดบัด ี

สรุป 
     ประเมินการพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ประกอบด้วย มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมนิแนวทางการน าสิง่
สนบัสนนุการเรียนรู้ที่ได้จากการจดัซือ้ไปใช้ และประเมินความพงึพอใจในการใช้งาน โดยประกอบไปด้วย หวัหน้า
สาขาวชิา และอาจารย์ประจ าสาขาวชิา โดยประเมินกบัอาจารย์ผู้สอน และผู้ เรียนเมื่อสิน้สดุปีการศกึษา เคร่ืองมือทีใ่ช้
คือแบบตรวจสอบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ และมีผลของการประเมินการพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ อาจารย์
สามารถน าสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ ไปใช้ในการสอนและพฒันาผู้ เรียน และความพงึพอใจในการใช้งานอยูใ่นระดบัดี 
12. กระบวนการจดัการเรียน
การสอน 

12.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประเมินการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอน  
12.2 ประเมินการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนกบัผู้ เรียน 
12.3 ประเมินเมื่อสิน้สดุภาคการศกึษา 
12.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ประกอบไปด้วยแบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม 
12.5 ผลของการประเมินการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนมีคณุภาพอยูใ่น
ระดบัด ี

สรุป 
     ประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอน มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้ประเมินการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน โดยประเมินกบัผู้ เรียนเมื่อสิน้สดุภาคการศกึษา เคร่ืองมือทีใ่ช้ประกอบไปด้วยแบบสมัภาษณ์ และ
แบบสอบถาม และมีผลของการประเมินการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนมคีณุภาพอยูใ่นระดบัดี 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
13.สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 13.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพของผลสรุปการวิเคราะห์ มคอ. 

5,6 และ 7 ประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์
ประจ าสาขาวชิา 
13.2 ประเมินคณุภาพของผลสรุปการวเิคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7 กบั
กรรมการบริหารหลกัสตูร  
13.3 ประเมินเมื่อสิน้สดุปีการศกึษา  
13.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้คือแบบสอบถาม 
13.5 ผลของการประเมินการสรุปการวเิคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7 มีคณุภาพ
อยูใ่นระดบัด ี

สรุป 
     ประเมินสาระของรายวิชาในหลกัสตูรประกอบด้วย มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมินคณุภาพของผลสรุปการ
วิเคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7 โดยประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์ประจ าสาขาวชิา ท าการ
ประเมินกบักรรมการบริหารหลกัสตูรเมื่อสิน้สดุปีการศกึษา เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม และมีผลของการประเมิน
การสรุปการวิเคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7 มีคณุภาพอยูใ่นระดบัด ี
14.การตรวจสอบบณัฑิต 14.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติ 

และประเมินมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 6 ด้าน  
14.2 ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตกบัหวัหน้างาน/ผู้บงัคบับญัชา 
ประเมินมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 6 ด้าน กบับณัฑิต 
14.3 ประเมินหลงัจากจบการศกึษาไปแล้ว 6 เดือน 
14.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้คือแบบสอบถาม 
14.5 ผลของการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตอยูใ่นระดบัดี และ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 6 ด้าน อยูใ่นระดบัดี 

สรุป 
     การประเมินการตรวจสอบบณัฑิต มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต โดย
ประเมินกบัหวัหน้างาน/ผู้บงัคบับญัชา และประเมินมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 6 ด้าน โดยประเมิน
กบับณัฑิต ด าเนินการประเมินหลงัจากจบการศกึษาไปแล้ว 6 เดอืน เคร่ืองมือทีใ่ช้คือแบบสอบถาม และมีผลการ
ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตอยูใ่นระดบัดี และมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 6 ด้าน อยูใ่น
ระดบัด ี
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จากตาราง 10 พบวา่รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชา
พลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมิน สามารถสรุปรวบรวมได้ 14 ค าหลกั และ 70 ค า
ยอ่ย 
 
ตาราง 11 บนัทกึสรุปการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรม (n = 5) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
1. การรับนิสติใหม ่ 1.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อทบทวนแผนและกระบวนการรับนิสติใหม ่

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
1.2 ทบทวนแผนและกระบวนการรับนิสติใหมก่บัผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง 
ประกอบไปด้วย ผู้ เข้ารับการคดัเลอืก ผู้ปกครอง และคณะกรรมการการ
คดัเลอืก 
1.3 ทบทวนงานโดยการสนทนากลุม่ 

สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการรับนิสติใหม ่มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร เพื่อทบทวน
แผนและกระบวนการรับนิสติใหม ่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ด าเนินการทบทวนแผนและกระบวนการรับนิสติใหมก่บัผู้ที่มีสว่น
เก่ียวข้อง ซึง่ประกอบไปด้วย ผู้ เข้ารับการคดัเลอืก ผู้ปกครอง และคณะกรรมการการคดัเลอืก โดยใช้การสนทนากลุม่ 
(Focus Group) 
2. การรับอาจารย์ใหม ่ 2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อทบทวนแผนและกระบวนการรับอาจารย์ใหม ่

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
2.2 ทบทวนแผนและกระบวนการรับอาจารย์ใหมก่บั คณะกรรมการสอบ
คดัเลอืกอาจารย์ใหม ่
2.3 ทบทวนโดยการสนทนากลุม่  

สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการรับอาจารย์ใหม่ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร เพื่อ
ทบทวนแผนและกระบวนการรับอาจารย์ใหม ่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ด าเนินการทบทวนแผนและกระบวนการรับอาจารย์ใหมก่บั 
คณะกรรมการสอบคดัเลอืกอาจารย์ใหม ่โดยใช้การสนทนากลุม่ (Focus Group) 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
3. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

3.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการทบทวนการปฏิบตัิงานของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร การบริหารหลกัสตูร และคณุภาพการบริหารหลกัสตูร 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าสาขาวชิา และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
3.2 ทบทวนการปฏิบตัิงานของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร การบริหาร
หลกัสตูร และคณุภาพการบริหารหลกัสตูรกบั หวัหน้าภาควิชา อาจารย์ 
ประจ าหลกัสตูร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร และนิสติ/นกัศกึษา 
3.3 ทบทวนโดยใช้การสนทนากลุม่ และแบบประเมิน 

สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการแตง่ตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและการบริหารอาจารย์ประจ าหลกัสตูร มี
การแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร ด าเนินการทบทวนการปฏิบตังิานของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
การบริหารหลกัสตูร และคณุภาพการบริหารหลกัสตูร ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าสาขาวิชา และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
ด าเนินการทบทวนการปฏิบตัิงานกบั หวัหน้าภาควิชา อาจารย์ประจ าหลกัสตูร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และนิสติ/นกัศกึษา โดยใช้การสนทนากลุม่ (Focus Group) และแบบประเมิน 
4. การปฐมนเิทศกอ่นเข้าศกึษา 4.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อทบทวนเนือ้หาและกระบวนการจดักิจกรรม 

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
4.2 ทบทวนเนือ้หาและกระบวนการจดักิจกรรมกบั ผู้ เข้าร่วม 
คณะกรรมการจดักิจกรรม 
4.3 ทบทวนโดยใช้การสนทนากลุม่  

สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร 
เพื่อทบทวนเนือ้หาและกระบวนการจดักิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ด าเนินการทบทวนกบั ผู้ เข้าร่วม คณะกรรมการจดักิจกรรม โดย
ใช้การสนทนากลุม่ (Focus Group) 
5. กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติ
และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

5.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อทบทวนเนือ้หาของกิจกรรม ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
5.2 ทบทวนเนือ้หาของกิจกรรมกบัผู้ เข้าร่วม และคณะกรรมการจดักิจกรรม 
5.3 ทบทวนโดยใช้การสนทนากลุม่  
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
การแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร เพื่อทบทวนเนือ้หาของกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ด าเนินการทบทวนกบั
ผู้ เข้าร่วม และคณะกรรมการจดักิจกรรม โดยใช้การสนทนากลุม่ (Focus Group) 
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อทบทวนการปฎิบตัิหน้าทีข่องอาจารย์นิเทศก์ 

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
6.2 ทบทวนการปฎิบตัิหน้าที่ของอาจารย์นิเทศกบัอาจารย์นเิทศก์ 
6.3 ทบทวนโดยใช้เทคนิคการสมัภาษณ์ 

สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร 
เพื่อทบทวนการปฎิบตัิหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ด าเนินการทบทวนกบัอาจารย์นิเทศก์ โดยใช้เทคนิคการ
สมัภาษณ์ 
7. การประเมินผู้เรียน 7.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อทบทวนเนือ้หารายวิชาและการจดักิจกรรม 

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
7.2 ทบทวนเนือ้หารายวิชาและการจดักิจกรรมกบัผู้ เรียน 
7.3 ทบทวนโดยใช้การสนทนากลุม่  

สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการประเมินผู้ เรียน มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร เพื่อ
ทบทวนเนือ้หารายวชิาและการจดักิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ด าเนินการทบทวนกบัผู้ เรียน โดยใช้การสนทนากลุม่ (Focus Group) 
8. การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ 8.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อทบทวนแนวทางและกระบวนการด าเนินการ

ให้ค าปรึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ า
หลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
8.2 ทบทวนแนวทางและกระบวนการด าเนินการให้ค าปรึกษากบัอาจารย์ที่
ปรึกษา 
8.3 ทบทวนโดยใช้การสนทนากลุม่  
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการดแูลการให้ค าปรึกษานสิติ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพื่อทบทวนแนวทางและกระบวนการด าเนินการให้ค าปรึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ด าเนินการทบทวนกบัอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยใช้การสนทนากลุม่ (Focus Group) 
9.การพฒันาอาจารย์ 9.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อทบทวนกระบวนการ ขัน้ตอน และวิธีการพฒันา

อาจารย์ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
9.2 ทบทวนกระบวนการ ขัน้ตอน และวิธีการพฒันาอาจารย์กบัอาจารย์ผู้สอน 
9.3 ทบทวนโดยใช้เทคนิคการสมัภาษณ์แบบเชิงลกึ 

สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันาอาจารย์ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร เพื่อ
ทบทวนกระบวนการ ขัน้ตอน และวิธีการพฒันาอาจารย์ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ า
หลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ด าเนินการทบทวนกบัอาจารย์ผู้สอน โดยใช้เทคนิค
การสมัภาษณ์แบบเชิงลกึ 
10.การวางระบบผู้สอน 10.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อทบทวนกระบวนการจดัผู้สอน ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
10.2 ทบทวนกระบวนการจดัผู้สอน โดยด าเนินการกบักบัอาจารย์ผู้สอน และ
ผู้ เรียน 
10.3 ทบทวนโดยใช้การสนทนากลุม่  

สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการวางระบบผู้สอน มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร เพื่อ
ทบทวนกระบวนการจดัผู้สอน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ด าเนินการทบทวนกบักบัอาจารย์ผู้สอน และผู้ เรียน โดยใช้การสนทนา
กลุม่ (Focus Group) 
11. การพฒันาสิง่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ 

11.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อทบทวนการบริหารจดัการสิง่สนบัสนนุให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่การจดัการเรียนรู้ และกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
11.2 ทบทวนการบริหารจดัการสิง่สนบัสนนุให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจดัการ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
 เรียนรู้ และกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างกบัอาจารย์ผู้สอน 

11.3 ทบทวนโดยใช้เทคนคิการสมัภาษณ์ 
สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพื่อทบทวนการบริหารจดัการสิง่สนบัสนนุให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจดัการเรียนรู้ และกระบวนการจดัซือ้จดั
จ้าง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ด าเนินการทบทวนกบัอาจารย์ผู้สอน โดยใช้เทคนิคการสมัภาษณ์ 
12. กระบวนการจดัการเรียนการสอน 12.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อทบทวนกระบวนการจดัการเรียนการสอนและ

ขัน้ตอนการวดัและประเมินผลของผู้สอน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
12.2 ทบทวนกระบวนการจดัการเรียนการสอนและขัน้ตอนการวดัและ
ประเมินผลของผู้สอนกบัผู้ เรียน และอาจารย์ผู้สอน 
12.3 ทบทวนโดยใช้ เทคนิคการสมัภาษณ์กลุม่ในกลุม่ผู้ เรียนแตล่ะรายวชิาและ
เทคนิคการสร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning 
Community :PLC) ในกลุม่อาจารย์ผู้สอน 

สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมกระบวนการจดัการเรียนการสอน มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพื่อทบทวนกระบวนการจดัการเรียนการสอนและขัน้ตอนการวดัและประเมินผลของผู้สอน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
ด าเนินการทบทวนกบัผู้ เรียน และอาจารย์ผู้สอน โดยใช้ 1)เทคนิคการสมัภาษณ์กลุม่ในกลุม่ผู้ เรียนแตล่ะรายวิชา และ 2)
เทคนิคการสร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community :PLC) ในกลุม่อาจารย์ผู้สอน 
13.สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 13.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อทบทวนการเขียนสรุปการวิเคราะห์ มคอ. 5,6 

และ 7 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
13.2 ทบทวนการเขียนสรุปการวิเคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7 กบัอาจารย์ผู้สอน และ
ผู้ เรียน 
13.3 ทบทวนโดยใช้การสนทนากลุม่  
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ค าหลกั ค าย่อย 
สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมสาระของรายวิชาในหลกัสตูร มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร 
เพื่อทบทวนการเขียนสรุปการวเิคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ า
หลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ด าเนินการทบทวนกบัอาจารย์ผู้สอน และผู้ เรียน โดย
ใช้การสนทนากลุม่ (Focus Group) 
14.การตรวจสอบบณัฑิต 14.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อทบทวนแผนการพฒันาปรับปรุง

หลกัสตูรเพื่อพฒันาคณุภาพนิสติให้ตรงกบัความต้องการของ
ผู้ใช้บณัฑิต ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
14.2 ทบทวนแผนการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรเพื่อพฒันา
คณุภาพนิสติให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตกบั
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
14.3 ทบทวนโดยใช้การสนทนากลุม่  

สรุป 
     การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการตรวจสอบบณัฑติ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร เพื่อ
ทบทวนแผนการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรเพื่อพฒันาคณุภาพนิสติให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต ประกอบด้วย 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ด าเนินการทบทวนกบัอาจารย์ประจ าสาขาวิชา โดยใช้การสนทนากลุม่ (Focus Group) 
 

จากตาราง 11 พบวา่รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชา
พลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรม สามารถสรุปรวบรวมได้ 14 
ค าหลกั และ 42 ค ายอ่ย 
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ผลการยกร่างรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพล
ศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จากผลการสังเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เนือ้หา และการสรุปอุปนัย ข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีข้างต้น สามารถน ามายกร่างรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยพบว่า
รูปแบบฯ จ าแนกออกเป็นด้านตา่งๆ 3 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาในจุดเร่ิมต้นของรูปแบบการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วย 14 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 1) การรับนิสิตใหม่ 2) การรับอาจารย์ใหม่ 3) อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 4) การปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษา 5) กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 6) การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 7) การประเมินผู้ เรียน 8) การดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต 9) การพัฒนา
อาจารย์ 10) การวางระบบผู้สอน 11) การพฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 12) กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 13) สาระของรายวิชาในหลกัสตูร และ14) การตรวจสอบบณัฑิต โดยมีการจ าแนก
เป็นองค์ประกอบยอ่ยๆ ตามกระบวนการด้านตา่งๆ  

2. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมตา่งๆ ท่ีตอ่เน่ืองกนั ใน 4  ขัน้ตอน คือ 1) 
การควบคุม (Controlling) 2) การตรวจสอบ (Audit) 3) การประเมิน (Assessment) และ 4) การ
ทบทวนหลังปฏิบัติกิจกรรม (After Action Review) โดยมีการจ าแนกตามปัจจัยน าเข้าทัง้ 14 
ปัจจยัข้างต้น เกิดเป็นองค์ประกอบยอ่ย จ านวน 224 องค์ประกอบยอ่ย 

3. ด้านผลผลิต (Output) คือ รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ซึง่สามารถแสดงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงด้านตา่งๆ ออกมาได้ดงัตาราง 12 
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ตาราง 12 สรุปองค์ประกอบของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชา
พลศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
 
 

ปัจจยัน าเข้า 

กระบวนการ 

ผลผลติ ด้าน
ควบคมุ 

ด้าน
ตรวจสอบ 

ด้าน
ประเมิน 

ด้านทบทวนหลงั
ปฏิบตัิกิจกรรม 

อง
ค์ป

ระ
กอ
บห

ลกั
 

1. การรับนิสติใหม ่

อง
ค์ป

ระ
กอ
บย
อ่ย

 

6 5 5 3 

รูป
แบ
บก
าร
ทว
นส
อบ
มา
ตร
ฐา
นผ
ลก
าร
เรีย

นรู้
ขอ
งห
ลกั
สตู
รส
าข
าว
ิชา
พล
ศกึ
ษา
 

ใน
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี ที่

มีป
ระ
สทิ
ธิภ
าพ

 

2. การรับอาจารย์ใหม ่ 4 4 5 3 
3. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

4 3 5 3 

4. การปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา 3 3 5 3 

5. กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิต
และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

3 2 5 3 

6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6 6 5 3 

7. การประเมินผู้ เรียน 3 3 5 3 

8. การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ 3 3 5 3 

9. การพฒันาอาจารย์ 3 4 5 3 

10. การวางระบบผู้สอน 7 6 5 3 

11. การพฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 3 3 5 3 

12. กระบวนการจดัการเรียนการสอน 5 5 5 3 

13. สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 3 3 5 3 

14. การตรวจสอบบณัฑิต 5 4 5 3 

รวม 14 องค์ประกอบหลกั  58 54 70 42 
224  องค์ 

ประกอบยอ่ย 
 

ซึ่งเม่ือน ารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี ฉบับยกร่างให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินคุณภาพด้านความถูกต้อง และความ
เหมาะสม โดยการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยก าหนดเกณฑ์ คือ 
มีค่าเฉล่ียของความความถูกต้องและความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 จากนัน้เปรียบเทียบความแตกต่างของผลคะแนนการประเมินรูปแบบการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (M=3.50) โดยใช้สถิติทดสอบที แบบ One sample t-test ซึ่งผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลการ
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พัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี ดงัตาราง 13 – 69 

 
ตาราง 13 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการรับนิสิตใหม ่(n = 20) 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการรับนิสิต
โดยประกอบไปด้วย ประธานหลกัสตูร คณะ 
กรรมการบริหารหลกัสตูรและอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา 

4.40 .59 มาก 6.72* <.01 4.55 .51 มาก 9.20* <.01 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ผู้ รับผิดชอบการรับนิสติ 

4.25 .63 มาก 5.25* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

3. มีการประชมุก าหนดเกณฑ์การรับและจ านวน
การรับนิสิตไว้อยา่งชดัเจน โดยจ านวนการรับนิสิต
จะต้องเป็นไปตาม มคอ.2 ของแตล่ะหลกัสตูร และ
สามารถรับเกินได้ไมเ่กินร้อยละ 10 

4.30 .57 มาก 6.26* <.01 4.30 .47 มาก 7.61 <.01 

4. ผู้ เข้ารับการคดัเลือกจะต้องผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การวดัแววความเป็นครู เจต
คติของความเป็นครู ต้องมีความรู้วิชาพลศกึษา
และวิชาอื่นที่เก่ียวข้อง และใบรับรองแพทย์ 

4.25 .63 มาก 5.25* <.01 4.00 .56 มาก 3.97* .01 

5. ด าเนินการรับนิสิตใหม ่โดยวิธีการรับมี 2 รอบ 
ประกอบไปด้วย 1)TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย
แฟ้มสะสมงาน 2)TCAS รอบที่ 2 การรับแบบ
โควต้า (โครงการนกักีฬา และโครงการผู้ มีทกัษะ
พิเศษทางพลศกึษา) 

3.90 .64 มาก 2.79* .01 3.95 .75 มาก 2.65* .01 

6. มีวิธีการสอบซึง่ประกอบไปด้วย 1)TCAS รอบที่ 
1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน วิธีสอบโดยการ
สมัภาษณ์ วดัความรู้เฉพาะทาง และทดสอบภาค
ปฎิบตั ิ2)TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า 
(โครงการนกักีฬา และโครงการผู้ มีทกัษะพิเศษ
ของคณะพลศกึษา) วิธีสอบโดยการสอบข้อเขียน 
การสมัภาษณ์ และการทดสอบภาคปฏิบตัิ 

3.95 .60 มาก 3.34* .01 3.90 .64 มาก 2.79* .02 

รวม 4.17 .49 มาก 6.03* <.01 4.17 .39 มาก 7.63* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 13 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการ
รับนิสิตใหม่ โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก (M = 4.17, S = 0.49) และมีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก (M = 4.17, S = 0.39) เช่นเดียวกัน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้าน
ความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถูกต้องและ
ความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 14 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการรับอาจารย์ใหม ่               
(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการรับอาจารย์ใหมโ่ดย
ประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ประธานหลกัสตูร คณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูร อาจารย์จากสาขาอื่นๆ และ
ผู้ทรงคณุวฒิุจากภายนอกที่เก่ียวข้องกบัสาขา
ที่เปิดรับ 

4.00 .561 มาก 3.97* .01 4.15 .58 มาก 4.95* <.01 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการรับอาจารย์ใหม ่

3.80 .523 มาก 2.56* .01 4.10 .55 มาก 4.85* <.01 

3. มีการประชมุก าหนดเกณฑ์การรับไว้อยา่ง
ชดัเจน ผู้ เข้ารับการสอบคดัเลือกจะต้องผ่าน
การทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์เฉพาะ
สาขาวิชา มีความรู้ตรงตามภาระงานที่
ก าหนด มีคณุสมบตัิพิเศษของอาจารย์ทางพล
ศกึษา คือ เป็นนกักีฬาระดบัชาติ หรือ ผู้
ฝึกสอนกีฬาระดบัชาติ หรือ ผู้ตดัสินใน
สมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย หรือ เป็น
คณะกรรมการ 

3.90 .640 มาก 2.79* .01 4.10 .78 มาก 3.40* .01 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

ในสมาคมกีฬา มีประสบการณ์การสอน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีประสบการณ์การ
เป็นผู้ ฝึกสอน และผู้บริหาร 

          

4. ด าเนินการรับอาจารย์ใหมแ่ละวิธีการ
สอบ โดยมีกระบวนการดงันี ้ 
    1)มีการประชาสมัพนัธ์การรับสมคัร
ผ่านทาง website ของคณะและ
มหาวิทยาลยั 
    2)ท าการยื่นสมคัรด้วยตนเอง  
    3)ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบ
คดัเลือก ซึง่มีวิธีการสอบคดัเลือกคือ การ
สอบสมัภาษณ์ สอบข้อเขียนเก่ียวกบั
ความรู้ทัว่ไปและความรู้เฉพาะสาขาวชิา 
และการสอบปฏิบตัิ  
    4)ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบ
คดัเลือก  
    5)รายงานตวัเข้าเป็นอาจารย์ใหม ่

3.95 .51 มาก 3.94* <.01 4.00 .85 มาก 2.60* .02 

รวม 3.91 .45 มาก 4.06* <.01 4.08 .46 มาก 5.70* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 14 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการควบคมุการรับอาจารย์ใหม่ โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 3.91, S = 0.45)  
และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.08, S = 0.46) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและ
ความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 15 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบ  มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
อยา่งน้อย 5 คน ประกอบด้วย ประธาน 
กรรมการ(อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร) 

4.05 .60 มาก 4.06* <.01 3.85 .67 มาก 2.79* .01 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูร 

4.55 .51 มาก
ที่สดุ 

9.20* <.01 4.20 .69 มาก 4.49* <.01 

3. มีการประชมุวางแผนก าหนด
คณุสมบตัิอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ประกอบด้วย มีผลงานวิชาการไมน้่อย
กวา่ 5 เร่ือง ภายใน 5 ปี และจบ
การศกึษาอยา่งน้อยระดบัปริญญาโท 
คณุวฒิุตรงหลกัสตูร และมีต าแหน่งทาง
วิชาการขัน้ต า่คือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

4.35 .58 มาก 6.47* <.01 4.45 .75 มาก 5.59* <.01 

4. มีการก าหนดงานของอาจารย์ผู้ รับผิด
หลกัสตูรในการบริหารหลกัสตูร 
ประกอบไปด้วย 1)งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
    2)งานพฒันาศกัยภาพนิสิต  
    3)งานวิชาการและประกนัคณุภาพ  
    4)งานวิจยั  
    5)งานบริการวิชาการ 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 

รวม 4.35 .42 มาก 8.95* <.01 4.25 .39 มาก 9.02* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 15 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการควบคมุอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร โดยรวมมีความถกูต้อง
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อยู่ในระดับมาก(M = 4.35, S = 0.42) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(M = 4.25, S = 
0.39) ซึง่เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมิน
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี
กับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและ
ภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ตาราง 16 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา (n 
= 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา
โดยประกอบไปด้วย คณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูรฝ่ายพฒันาศกัยภาพ
นิสิต และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.10 .71 มาก 3.73* .01 

2. มีการประชมุการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศกึษาของนิสิต โดยมีการ
รายงานสรุปผลกิจกรรมจากปี
การศกึษาทีผ่่านมาแล้วน าข้อสรุป 
ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการ
ด าเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศกึษา 

4.25 .44 มาก 7.55* <.01 4.15 .74 มาก 3.90* .01 

3. กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ประกอบไปด้วย  
    1)การเสริมสร้างแรงจงูใจแก่นิสิต 
และกิจกรรมเสริมสร้างพืน้ฐานทาง
วิชาการ 
    2)ก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรและคณาจารย์ภาควิชาพล
ศกึษาพบปะนิสติใหม ่ 
    3)การชีแ้จงแผนการเรียน ระเบียบ 

4.15 .36 มาก 7.93* <.01 4.00 .45 มาก 4.87* <.01 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

ข้อบงัคบั และแนวปฏิบตัขิอง
มหาวิทยาลยั 

          

รวม 4.28 .31 มาก 11.26* <.01 4.08 .55 มาก 4.74* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 16 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการควบคมุการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M= 4.28, S 
= 0.31) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.08 , S = 0.55) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
 
ตาราง 17 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพ
ของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการการจดักิจกรรม
พฒันาศกัยภาพนิสิต โดยประกอบไป
ด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฝ่าย
พฒันาศกัยภาพนิสิต และอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.30 .65 มาก 5.44* <.01 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

2. มีการประชมุท าแผนงานการจดั
กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิต 
โดยมีการรายงานสรุปผลกิจกรรมจากปี
การศกึษาทีผ่่านมาแล้วน าข้อสรุป 
ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการด าเนินการ
จดักิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิต
ในปีถดัไป 

4.20 .41 มาก 7.62* <.01 4.45 .60 มาก 7.02* <.01 

3. จดักิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของ
นิสิตประกอบไปด้วย  
    1)กิจกรรมพฒันาความเป็นครู  
    2)กิจกรรมพฒันาวิชาชีพทางพล
ศกึษา (การเป็นผู้ ฝึกสอนและการตดัสนิ)  
    3)กิจกรรมจิตอาสา 
    4)กิจกรรมพฒันาบคุลิกภาพ 
    5)กิจกรรมพฒันาภาษาองักฤษ 
    และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลมุทัง้ 4 กลุม่ 
คือ กลุม่วิชาหลกั กลุม่ทกัษะชีวติและ
อาชีพ กลุม่ทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม และกลุม่ทกัษะสารสนเทศ
และเทคโนโลยี ด้วยการสอดแทรกในวชิา
เรียน และสอดแทรกไปในกิจกรรม
พฒันาศกัยภาพนิสิต 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.55 .51 มาก
ที่สดุ 

9.20* <.01 

รวม 4.2667 .38 มาก 8.931* <.010 4.43 .42 มาก 9.93* <.010 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 17 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการควบคุมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยรวมมีความถกูต้องอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.26, S = 0.38) และมีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก(M = 4.43, S = 0.42) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความถูกต้อง
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และความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถูกต้องและความ
เหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 18 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยประกอบไปด้วย คณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูรฝ่ายฝึกประสบการณ์ และ
อาจารย์นิเทศ 

4.15 .36 มาก 7.93* <.01 4.30 .57 มาก 6.26* <.01 

2. มีการประชมุก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
อาจารย์นิเทศ 

4.20 .41 มาก 7.62* <.01 4.10 .44 มาก 6.00* <.01 

3. ก าหนดอาจารย์นิเทศก์ 1 คน ตอ่การดแูล
นิสิตฝึกประสบการณ์ไมเ่กิน 10 คน  

4.20 .61 มาก 5.08* <.01 4.30 .57 มาก 6.26* <.01 

4. ก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกสถานศกึษาที่ใช้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึง่โรงเรียนที่ผ่าน
การคดัเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์ดงันี ้ต้องเป็น
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศกึษา (สมศ) และมีครูพี่เลีย้งซึง่ต้องเป็น
ครูประจ าการ มีคณุวฒิุตรงสาขา 

4.05 .60 มาก 4.06* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

5. ด าเนินการดแูลนิสิตฝึกประสบการณ์โดย 
อาจารย์นิเทศก์ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตฝึก
ประสบการณ์อยา่งน้อย 3 ครัง้/คน/ภาค
การศกึษา  

4.20 .61 มาก 5.08* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 
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ตาราง 18 (ตอ่)  
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

6. จดัสมัมนาแก่นิสติฝึกประสบการณ์ 
โดยให้มีการสมัมนาก่อนการฝึก
ประสบการณ์ ระหวา่งการฝึก
ประสบการณ์ และหลงัการฝึก
ประสบการณ์ 

4.15 .58 มาก 4.95* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

รวม 4.15 .39 มาก 7.37* <.01 4.28 .28 มาก 12.22* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 18 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการควบคมุการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรวมมีความถกูต้องอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.15, 
S = 0.39) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.28, S = 0.28) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

 

ตาราง 19 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคณุภาพของรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการ
ประเมินผู้ เรียน (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
และการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย  

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.400 .50 มาก 8.00* <.01 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน 
และอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 

          

2. ประชมุก าหนดแนวทางในการ
ประเมินผลผู้ เรียน ตาม มคอ.2 และจาก
การประเมิน มคอ.7 โดยก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน และ
จดัท าเกณฑ์การประเมินในรายวิชา
ปฏิบตัิและทฤษฎีตามสภาพความเป็น
จริงของหลกัสตูร 

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.350 .58 มาก 6.47* <.01 

3. ท าการประเมินผลผู้ เรียน ทัง้ 6 ด้าน 
ตามที่เขียนไว้ใน มคอ.3 ประกอบไปด้วย 
    1)ด้านคณุธรรม จริยธรรม ประเมิน
จากกพฤติกรรมของผู้ เรียนระหวา่ง ร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินจาก
งานที่ได้รับมอบหมายให้ท า ไมว่า่จะเป็น
งานเดี่ยวหรืองานกลุม่ ประเมินจากการ
ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน และการสง่
งานตรงเวลา 
   2)ด้านความรู้ ทดสอบโดยการสอบ
ข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่
จดัในห้องเรียน 
    3)ด้านทกัษะทางปัญญา ประเมินจาก
การทดสอบทัง้การสอบยอ่ย การสอบ
กลางภาค และการสอบปลายภาค 
ประเมินจากพฤติกรรมของผู้ เรียน
ระหวา่ง การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน    

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

    4)ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลและความรับผิดชอบ ประเมินจาก
การสงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู้ เรียนขณะท ากิจกรรมกลุม่ และงาน
ที่ต้องปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ประเมิน
จากผลงานของกลุม่และผลงาน ของ
ผู้ เรียนในกลุม่ที่ได้รับมอบหมายให้
ท างาน 
    5)ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเมินจากเทคนิคที่
น าเสนอโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์
พืน้ฐาน 
    6)ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของผู้ เรียนขณะท า
กิจกรรมกลุม่ 

          

รวม 4.43 .42 มาก 9.93* <.01 4.40 .29 มาก 13.50* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 19 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการควบคมุการประเมินผู้ เรียน โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.43, S = 0.42)  
และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.40, S = 0.29) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและ
ความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 20 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต 
(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา ซึง่มาจาก
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

4.40 .82 มาก 4.90* <.01 4.20 .41 มาก 7.62* <.01 

2. มีการประชมุก าหนดบทบาทและ
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นิสิต และจดัการข้อร้องเรียน ซึง่
อาจารย์ที่ปรึกษารับมอบคูมื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาของมหาวิทยาลยัเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตัหิน้าที ่

4.40 .75 มาก 5.33* <.01 4.05 .68 มาก 3.58* <.01 

3. ก าหนดแนวทางการดแูลให้
ค าปรึกษานิสติประกอบไปด้วย  
    1)จดัตารางการให้ค าปรึกษาและ
ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษานดัพบนิสติ
เป็นรายบคุคลอยา่งน้อยภาคการศกึษา
ละ 1 ครัง้ และนดัพบนิสติเป็นกลุม่
อยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้     
    2)ก าหนดชอ่งทางการติดตอ่เพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่นิสิต facebook/E-
mail/Line 

4.45 .68 มาก 6.19* <.01 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 

รวม 4.41 .51 มาก 7.92* <.01 4.23 .30 มาก 10.65* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 20 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการควบคมุการดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.41, 
S = 0.51) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.23, S = 0.30) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 21 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการพฒันาอาจารย์                 
(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความ
ถกูต้อง ระดบั t p 

ความ
เหมาะสม ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาอาจารย์ โดย
ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.15 .48 มาก 5.94* <.01 

2. มีการประชมุวางแผนระบบการพฒันาอาจารย์ 
โดยเน้นถึงการพฒันาคณุวฒิุระดบัปริญญาเอก 
การยื่นขอต าแหน่งวิชาการ การเข้ารับการอบรม
ตามความเชี่ยวชาญและการเรียนการสอน 

4.30 .65 มาก 5.44* <.01 4.10 .71 มาก 3.73* .01 

3. ก าหนดให้มีการพฒันาอาจารย์ในหวัข้อการผลติ
ผลงานวิชาการ และความสนใจตามวชิาชีพเฉพาะ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
การผลิตผลงานวิชาการ 
    1)การวิจยั  2)การเขียนต าราและหนงัสือ  
ความสนใจตามวิชาชีพเฉพาะ 
    1)ความเป็นครู  2)ความเชี่ยวชาญแตล่ะบคุคล  
    3)การเรียนการสอน 

4.55 .51 มาก
ที่สดุ 

9.20* <.01 4.55 .51 มาก
ที่สดุ 

9.20* <.01 

รวม 4.43 .37 มาก 11.09* <.01 4.26 .41 มาก 8.29* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 21 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการควบคมุการพฒันาอาจารย์ โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.43, S = 0.37)  
และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.26, S = 0.41) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
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ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและ
ความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตาราง 22 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการวางระบบผู้สอน (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความ
ถกูต้อง ระดบั t p 

ความเหมาะสม 
ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและการ
เรียนการสอน โดยประกอบด้วย คณะกรรมการ
ฝ่ายการเรียนการสอน และอาจารย์ประจ า
ภาควิชา/สาขา 

4.25 .63 มาก 5.25* <.01 4.65 .48 มาก
ที่สดุ 

10.51* <.01 

2. มีการประชมุคณะกรรมการจดัการเรียนการ
สอน เพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์จากปี
การศกึษาทีผ่่านมา คือ การสง่ มคอ.3,5 เนือ้หา
การจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ และ
การวดัและประเมินผล 

4.35 .58 มาก 6.47* <.01 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 

3. วางระบบผู้สอน โดยพิจารณาจากความ
เช่ียวชาญ ประสบการณ์ โดยดจูากประวตัิของ
อาจารย์ 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.45 .60 มาก 7.02* <.01 

4. ก าหนดรายวิชาที่จะท าการเปิดสอนตามแผน
ที่อยูใ่น มคอ.2 

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.55 .60 มาก
ที่สดุ 

7.76* <.01 

5. อตัราสว่นอาจารย์ผู้สอนตอ่ผู้ เรียน แยกเป็น
ลกัษณะวิชาที่ใช้การบรรยาย ควรมีผู้ เรียนไมเ่กิน 
200 คน/ห้อง/1 คน ลกัษณะวิชาที่เป็นการปฏิบตัิ 
ควรมีผู้ เรียนประมาณ 8 – 20 คน/ห้อง/1 คน 

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.30 .80 มาก 4.46* <.01 

6. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยสอนแบบทีม team 
teaching ไมว่า่จะเป็นวิชาทฤษฎแีละวิชาปฏิบตัิ 

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.30 .65 มาก 5.44* <.01 

7. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน สอนในรายวิชาที่
เช่ียวชาญทัง้ภาคทฤษฎีอยา่งน้อย 1 รายวิชา
และภาคปฏิบตัิอยา่งน้อย 1 รายวิชา ในแตล่ะปี
การศกึษา 

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.15 .74 มาก 3.90* <.01 

รวม 4.35 .36 มาก 10.63* <.01 4.40 .25 มาก 15.65* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 22 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการควบคมุการวางระบบผู้สอน โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.35, S = 0.36)  
และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.40, S = 0.25) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและ
ความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 23 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการพฒันาสิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู้ (n = 20) 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
และการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย 
คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน 
และอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.35 .67 มาก 5.66* <.01 

2. ส ารวจจ านวนสิ่งสนบัสนนุที่มีอยูแ่ละ
ความต้องการของบคุลากรและนิสิต 
พร้อมทัง้จดัท าแผนและงบประมาณ โดย
ก าหนดแผนเป็นแผนยอ่ยในแตล่ะปี และ
แผนระยะยาวทกุๆ 4 ปี และขออนมุตัิ
ผ่านที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.30 .57 มาก 6.26* <.01 

3. ท าการจดัซือ้อปุกรณ์ตามที่ก าหนดไว้
ในแผน และมีการก าหนดเจ้าหน้าที่
ควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลสิ่งของ ที่ได้ท า
การจดัซือ้ 

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.20 .523 มาก 5.98* <.01 

รวม 4.36 .41 มาก 9.28* <.01 4.28 .47 มาก 7.37* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 23 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 



  182 

ด้านการควบคมุการพฒันาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก (M = 
4.36, S = 0.41) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(M = 4.28, S = 0.47) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 24 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง ระดบั t p 

ความ
เหมาะสม 

ระดบั t p 

M S    M S    
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและ
การเรียนการสอน โดยประกอบด้วย 
คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน และ
อาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.50 .51 มากที่สดุ 8.71* <.01 

2. มีการประชมุคณะกรรมการจดัการเรียนการ
สอน เพื่อก าหนดแนวทางการสอนของอาจารย์ 
การจดัท าข้อสอบ วิธีการเก็บคะแนน และ
วิธีการวดัและประเมินผลร่วมกนั 

4.35 .58 มาก 6.47* <.01 4.20 .41 มาก 7.62* <.01 

3. วดัและประเมินผล ในรายวิชาปฏิบตัิ
ประกอบไปด้วย สมรรถภาพ ทกัษะ วดัความรู้ 
และทศันคติ ในรายวิชาทฤษฎปีระกอบไปด้วย 
ทกัษะ วดัความรู้ และทศันคติ 

4.50 .51 มาก
ที่สดุ 

8.71* <.01 4.40 .50 มาก 8.00* <.01 

4. มีกระบวนการหาคณุภาพของข้อสอบโดย
การหาความเที่ยงตรง ความเชื่อมัน่ ความยาก
งา่ย อ านาจจ าแนก และความเป็นปรนยัให้
เหมาะสมในแตล่ะชนิดของข้อสอบ 

4.45 .60 มาก 7.02* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

5. มีการสอนตามแผนการสอน ตามทีก่ าหนด
ไว้ใน มคอ.3 คือ หวัข้อในการจดัการเรียนรู้สื่อ
เอกสาร และวิธีสอน 

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.20 .41 มาก 7.62* <.01 

รวม 4.40 .43 มาก 9.24* <.01 4.32 .38 มาก 9.49* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 24 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการควบคุมกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 
4.40, S = 0.43) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.32, S = 0.38) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 25 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุสาระของรายวิชาในหลกัสตูร (n 
= 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันา
หลกัสตูรและการเรียนการสอน โดย
ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายการ
เรียนการสอน และอาจารย์ประจ า
ภาควิชา/สาขา 

4.40 .502 มาก 8.00* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

2. ด าเนินการประชมุสรุปการวิเคราะห์ 
มคอ.5,6 จากแตล่ะภาคการศกึษาและ 
มคอ.7 จากปีการศกึษาทีผ่่านมาแล้ว
น าข้อสรุป ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
หลกัสตูรรายวิชาให้ทนัสมยั ตามรอบ
ของการปรับปรุงหลกัสตูรทกุ 5 ปี 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

3. จดัท าสรุป ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
เรียนการสอนในแตล่ะปี เพื่อเป็นข้อมลู
ในการปรับปรุงหลกัสตูร 

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

รวม 4.40 .44 มาก 9.13* <.01 4.31 .36 มาก 9.96* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 25 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการควบคมุสาระของรายวิชาในหลกัสูตร โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.40, 
S = 0.44) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.31, S = 0.36) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 26 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการตรวจสอบบณัฑิต (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
และการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย 
คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน และ
อาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.25 .44 มาก 7.55* <.01 

2. จดัท ารูปแบบการตรวจสอบคณุภาพ
บณัฑิตผ่านทางเครือข่ายออนไลน์และ
ประสานงานกบับณัฑิตเพ่ือขอข้อมลู 

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.45 .60 มาก 7.02* <.01 

3. ส ารวจคณุภาพของบณัฑิตที่จบ
การศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 6 ด้าน 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

4. ส ารวจการมีงานท าของบณัฑิตที่ส าเร็จ
การศกึษา โดยจ านวนนิสติต้องไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 80 ของนิสิตที่จบการศกึษาใน
แตล่ะปีการศกึษา 

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.20 .41 มาก 7.62* <.01 

5. ส ารวจความพงึพอใจของนายจ้างและ
เพ่ือนร่วมงานที่มีตอ่บณัฑิต 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

รวม 4.37 .40 มาก 9.56* <.01 4.31 .35 มาก 10.28* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 26 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการควบคุมการตรวจสอบบัณฑิต โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก(M = 4.37, S = 
0.40) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (M = 4.31, S = 0.35) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 27 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการรับนิสิตใหม ่                 
(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถึง
ความครบถ้วนขององค์ประกอบใน
คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการรับนิสิต 

4.25 .55 มาก 6.09* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุใน
วาระการรับนิสิต โดยพิจารณาความถกูต้อง
ของเกณฑ์การรับและจ านวนนิสิต 

4.05 .60 มาก 4.06* <.01 4.20 .41 มาก 7.62* <.01 

3. ท าการตรวจสอบผลการรับนิสิตจาก
รายงานผลการทดสอบ โดยพิจารณาถงึความ
ถกูต้องของความสามารถของผู้สมคัรในการ
ผ่านการทดสอบทกุรายการ 

4.15 .48 มาก 5.94* <.01 4.15 .48 มาก 5.94* <.01 

4. ท าการตรวจสอบการด าเนินการรับนิสิต 
โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของรอบที่ท า
การรับ 

4.00 .64 มาก 3.44* <.01 4.25 .55 มาก 6.09* <.01 

5. ท าการตรวจสอบวิธีการทดสอบ โดย
พิจารณาถึงคณุภาพของการสอบในแตล่ะวิธี 

4.20 .61 มาก 5.08* <.01 4.20 .52 มาก 5.98* <.01 

รวม 4.13 .47 มาก 5.94* <.01 4.23 .39 มาก 8.24* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 27 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบการรับนิสิตใหม่ โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.13, S = 0.47)  
และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.23, S = 0.39) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและ
ความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 28 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการรับอาจารย์ใหม ่(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความ
ถกูต้อง ระดบั t p 

ความ
เหมาะสม ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ใหมถ่ึงความครบถ้วนขององค์ประกอบใน
คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการรับอาจารย์ใหม่ 

4.20 .76 มาก 4.07* <.01 4.25 .44 มาก 7.55* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุในวาระ
การรับอาจารย์ใหม ่โดยพิจารณาความถกูต้อง
ของเกณฑ์การรับและคณุสมบตัิ 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

3. ท าการตรวจสอบผลการรับอาจารย์ใหมจ่าก
รายงานผลการทดสอบ โดยพิจารณาถงึความ
ถกูต้องของความสามารถของผู้สมคัรในการผ่าน
การทดสอบและผ่านคณุสมบตัิทกุรายการ 

3.90 .64 มาก 2.79* .01 4.25 .44 มาก 7.55* <.01 

4. ท าการตรวจสอบการด าเนินการรับอาจารย์ใหม ่
โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของกระบวนการรับ
และคณุภาพของกระบวนการรับ รวมถึงท าการ
ตรวจสอบวิธีการสอบ โดยพิจารณาถึงคณุภาพ
ของการสอบในแตล่ะวิธี 

4.05 .60 มาก 4.06* <.01 4.25 .55 มาก 6.09* <.01 

รวม 4.11 .50 มาก 5.37* <.01 4.27 .34 มาก 10.10* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 28 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
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ด้านการตรวจสอบการรับอาจารย์ใหม่ โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.11, S = 
0.50) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(M = 4.27, S = 0.34) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

 
ตาราง 29 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร  

4.00 .56 มาก 3.97* <.01 4.05 .60 มาก 4.06* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุ
ในวาระการก าหนดคณุสมบตัิอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ า
หลกัสตูร โดยพิจารณาความถกูต้องของ
คณุสมบตั ิ

4.00 .56 มาก 3.97* <.01 4.15 .48 มาก 5.94* <.01 

3. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุ
ในวาระการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบในการบริหาร
หลกัสตูรด้านงานตา่งๆ  โดยพิจารณา
ความครบถ้วนของบทบาทหน้าที่  

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.00 .64 มาก 3.44* <.01 

รวม 4.11 .39 มาก 6.99* <.01 4.06 .51 มาก 4.92* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 29 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสูตร โดยรวมมีความถูก



  188 

ต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.11, S = 0.39) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.06, S = 
0.51) ซึง่เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมิน
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี
กับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและ
ภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
ตาราง 30 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา 
(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการ
ผู้ รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศกึษา 

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.25 .63 มาก 5.25* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานสรุปผล
กิจกรรม โดยพิจารณาถึงความครบถ้วน
ของการจดักิจกรรมและจ านวนผู้ เข้าร่วม
โครงการ 

4.25 .44 มาก 7.55* <.01 4.25 .78 มาก 4.26* <.01 

3. ท าการตรวจสอบความรู้ก่อน – หลงั ที่
ได้จากการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษาของ
นิสิต/นกัศกึษา โดยพิจารณาถึงคณุภาพ
ของกิจกรรม 

4.20 .41 มาก 7.62* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

รวม 4.26 .38 มาก 8.93* <.01 4.28 .52 มาก 6.71* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 30 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา โดยรวมมีความถกูต้องอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.26, 
S = 0.38) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.28, S = 0.52) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

 
ตาราง 31 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพ
ของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการจดั
กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสิต 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 3.90 .71 มาก 2.49* .02 

2. ท าการตรวจสอบแผนงานการจดั
กิจกรรมและรายงานสรุปผลกิจกรรม 
โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของการ
จดักิจกรรมและจ านวนผู้ เข้าร่วม 

4.40 .59 มาก 6.72* <.01 4.10 .64 มาก 4.18* <.01 

รวม 4.35 .46 มาก 8.23* <.01 4.00 .60 มาก 3.68* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 31 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบกิจกรรมการพัฒนาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยรวมมีความถกูต้องอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.35, S = 0.46) และมีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก(M = 4.00, S = 0.60) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความถูกต้อง
และความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถูกต้องและความ
เหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 32 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.20 .52 มาก 5.98* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุ
ในวาระก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
อาจารย์นิเทศก์ โดยพิจารณาถึงความ
ครบถ้วนของบทบาทและหน้าที่  

4.15 .36 มาก 7.93* <.01 4.25 .44 มาก 7.55* <.01 

3. ท าการตรวจสอบเอกสารสดัสว่น
อาจารย์นิเทศตอ่นิสิต/นกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยพิจารณาความ
ถกูต้องของจ านวนการดแูลนิสิตฝึก
ประสบการณ์ ให้เป็นไปตามครุุสภา
ก าหนด 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.55 .51 มาก
ที่สดุ 

9.20* <.01 

4. ท าการตรวจสอบเอกสารการคดัเลือก
สถานศกึษาที่ใช้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู โดยพิจารณาความถกูต้องในการ
คดัเลือกสถานศกึษา ให้เป็นไปตามครุุ
สภาก าหนด 

4.25 .44 มาก 7.55* <.01 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 

5. ท าการตรวจสอบเอกสารการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่
เลีย้ง โดยพิจารณาถึงคณุภาพของการ
ให้ค าปรึกษา 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.25 .44 มาก 7.55* <.01 

6. ท าการตรวจสอบความรู้ที่ได้จากการ
สมัมนาการฝึกประสบการณ์ของ
นกัศกึษา โดยพิจารณาถึงคณุภาพของ
กิจกรรม 

4.05 .60 มาก 4.06* <.01 4.200 .41 มาก 7.62* <.01 

รวม 4.22 .27 มาก 11.92* <.01 4.31 .36 มาก 10.08* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 32 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 
4.22, S = 0.27) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.31, S = 0.36) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 33 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการประเมินผู้ เรียน (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

4.10 .64 มาก 4.18* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุ
ในวาระการประเมินผลผู้ เรียน โดย
พิจารณาความครบถ้วนของเกณฑ์การ
ประเมินในรายวิชาปฏบิตัิและทฤษฎ ี

3.95 .68 มาก 2.93* <.01 4.45 .60 มาก 7.02* <.01 

3. ท าการตรวจสอบเอกสารการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน โดย
พิจารณาความครบถ้วนตามที่ระบไุว้ใน 
มคอ.3 

3.90 .55 มาก 3.23* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

รวม 3.98 .50 มาก 4.31* <.01 4.38 .43 มาก 9.05* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 33 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบการประเมินผู้ เรียน โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก(M = 3.98, S = 
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0.50) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(M = 4.38, S = 0.43) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 34 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการดแูลการให้ค าปรึกษา
นิสิต (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4.25 .71 มาก 4.68* <.01 4.20 .41 มาก 7.62* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุ
ในวาระก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยพิจารณาถึงความ
ครบถ้วนของบทบาทและหน้าที่ 

4.20 .61 มาก 5.08* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

3. ท าการตรวจสอบรายงานสรุปผลการ
ให้ค าปรึกษาโดยพิจารณาถึงความ
ครบถ้วนและคณุภาพของการให้
ค าปรึกษา 

4.20 .83 มาก 3.75* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

รวม 4.21 .49 มาก 6.42* <.01 4.28 .37 มาก 9.24* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 34 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบการดูแลการให้ค าปรึกษานิสิต โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 
4.21, S = 0.49) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.28, S = 0.37) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
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ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 35 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการพฒันาอาจารย์ (n = 20)  
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการพฒันา
อาจารย์  

4.35 .67 มาก 5.66* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

2. ท าการตรวจสอบแผนการพฒันา
อาจารย์ โดยพิจารณาถึงครบถ้วนของ
แผนงาน 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.20 .41 มาก 7.62* <.01 

3. ท าการตรวจสอบเอกสารการพฒันา
อาจารย์ โดยพิจารณาถึงความครบถ้วน
ในการเข้าร่วมตามหวัข้อที่ก าหนด 

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

4. ท าการตรวจสอบรายงานผลการเข้า
ร่วมการอบรม  โดยพิจารณาถึงความรู้ที่
ได้รับ 

4.35 .58 มาก 6.47* <.01 4.00 .72 มาก 3.08* <.01 

รวม 4.38 .27 มาก 14.44* <.01 4.21 .33 มาก 9.45* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

จากตาราง 35 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบการพัฒนาอาจารย์ โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก(M = 4.38, S = 
0.27) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(M = 4.21, S = 0.33) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 36 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการวางระบบผู้สอน (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

4.35 .67 มาก 5.66* <.01 4.00 .56 มาก 3.97* <.01 

2. ท าการตรวจสอบเอกสารการประเมิน
การสอนของอาจารย์ โดยพิจารณาถึง
ความครบถ้วนของหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 

4.55 .51 มาก 9.20* <.01 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 

3. ท าการตรวจสอบประวตัขิองอาจารย์ 
โดยพิจารณาถึงเชี่ยวชาญ 

4.65 .48 มาก
ที่สดุ 

10.51* <.01 4.60 .50 มาก
ที่สดุ 

9.78* <.01 

4. ท าการตรวจสอบสรุปแผนการเรียน
ประจ าปี โดยพิจารณาความถกูต้องของ
รายวิชาตามแผนที่อยูใ่น มคอ.2 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.70 .47 มาก
ที่สดุ 

11.41* <.01 

5. ท าการตรวจสอบรายชื่อผู้ เรียนใน
ระบบลงทะเบียน โดยพิจารณาความ
ถกูต้องของจ านวนผู้ เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการผลติครู 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.45 .68 มาก 6.19* <.01 

6. ท าการตรวจสอบสรุปภาระงานการ
สอนของอาจารย์ โดยพิจารณาความ
ครบถ้วนถึงภาระงานการสอนภาคปฏบิตัิ
และภาคทฤษฎ ี

4.20 .41 มาก 7.62* <.01 4.65 .58 มาก
ที่สดุ 

8.75* <.01 

รวม 4.44 .28 มาก 14.91* <.01 4.47 .18 มาก 23.01* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

จากตาราง 36 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบการวางระบบผู้สอน โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.44, S = 
0.28) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(M = 4.47, S = 0.18) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
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ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 37 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการพฒันาสิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู้ (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.25 .71 มาก 4.68* <.01 

2. ท าการตรวจสอบแผนการจดัซือ้และ
งบประมาณ โดยพิจารณาตามความ
ต้องการและความจ าเป็นของบคุลากร
และนิสิต 

4.20 .41 มาก 7.62* <.01 4.20 .69 มาก 4.49* <.01 

3. ท าการตรวจสอบแผนสรุปงาน
ประจ าปีถึงความครบถ้วนของอปุกรณ์ที่
จดัซือ้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน 

4.20 .52 มาก 5.98* <.01 4.15 .58 มาก 4.95* <.01 

รวม 4.23 .43 มาก 7.55* <.01 4.20 .39 มาก 7.90* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
จากตาราง 37 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ

รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบการพฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 
4.23, S = 0.43) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.20, S = 0.39) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 38 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความ
ถกูต้อง ระดบั t p 

ความ
เหมาะสม ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ถึงความครบถ้วนขององค์ประกอบใน
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

4.20 .41 มาก 7.62* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุในวาระ
การจดัการเรียนการสอนการ โดยพิจารณาความ
ถกูต้องของการก าหนดแนวทางการสอนของ
อาจารย์ การจดัท าข้อสอบ วิธีการเก็บคะแนน 
และวิธีการวดัและประเมินผล 

4.20 .61 มาก 5.08* <.01 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 

3. ท าการตรวจสอบเอกสารการวดัและ
ประเมินผล ในรายวิชาปฏิบตัิและรายวิชาทฤษฎี 
โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนตามที่ระบไุว้ใน 
มคอ.3 และคณุภาพของการวดัและประเมินผล 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

4. ท าการตรวจสอบจากสรุปผลการหาคณุภาพ
ของข้อสอบ โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของ
การหาคณุภาพของข้อสอบ 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.40 .50 มาก 8.00* <.01 

5. ท าการตรวจสอบการสอนตามหวัข้อในการ
จดัการเรียนรู้ สื่อเอกสาร และวิธีการสอน โดย
การสงัเกตถึงความถกูต้องและครบถ้วน ให้
ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3  

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.15 .36 มาก 7.93* <.01 

รวม 4.26 .36 มาก 9.39* <.01 4.34 .27 มาก 13.60* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 38 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 
4.26, S = 0.36) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.34, S = 0.27) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
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ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 39 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบสาระของรายวิชาในหลกัสตูร 
(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

4.25 .55 มาก 6.09* <.01 4.25 .44 มาก 7.55* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7  โดย
พิจารณาถึงคณุภาพของรายงานสรุปผล 

4.25 .44 มาก 7.55* <.01 4.15 .36 มาก 7.93* <.01 

3. ท าการตรวจสอบเอกสารสรุปการ
จดัการเรียนการสอน โดยพิจารณาถึง
ความครบถ้วนในการจดัการเรียนการ
สอน 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.15 .48 มาก 5.94* <.01 

รวม 4.26 .44 มาก 7.78* <.01 4.18 .39 มาก 7.69* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 39 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบสาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก(M = 
4.26, S = 0.44) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.18, S = 0.39) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 40 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการตรวจสอบบณัฑิต (n = 
20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.20 .41 มาก 7.62* <.01 

2. ท าการตรวจสอบข้อมลูในระบบ ถึง
ความครบถ้วนของข้อมลู  

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.20 .61 มาก 5.08* <.01 

3. ท าการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
บณัฑิตที่จบการศกึษาตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒิุทัง้ 6 ด้าน โดย
พิจารณาถึงถกูต้องตรงตามที่ระบใุน 
มคอ.2 

4.20 .52 มาก 5.98* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

4. ท าการตรวจสอบข้อมลูการมีงานท า
ของบณัฑิตที่ส าเร็จการศกึษาในระบบ 
โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของข้อมลู 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

รวม 4.27 .37 มาก 9.34* <.01 4.25 .36 มาก 9.24* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 40 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการตรวจสอบการตรวจสอบบณัฑิต โดยรวมด้านความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.27, S 
= 0.37) และด้านความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.25, S = 0.36) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 41 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการรับนิสิตใหม ่                    
(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมิน
กระบวนการรับนิสิต โดยประกอบไปด้วย 
ประธานหลกัสตูร และอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา 

4.20 .52 มาก 5.98* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

2. ท าการประเมินกระบวนการรับนิสิต
โดยประเมินกบัผู้ เข้ารับการสอบคดัเลอืก 

4.20 .52 มาก 5.98* <.01 4.30 .57 มาก 6.26* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุ
กระบวนการสอบคดัเลือก 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบประเมิน 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

5. ผลของกระบวนการรับนิสิตมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัด ี

4.35 .58 มาก 6.47* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

รวม 4.31 .30 มาก 11.77* <.01 4.31 .40 มาก 8.88* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 41 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินการรับนิสิตใหม่ โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.31, S = 0.30)  
และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.31, S = 0.40) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและ
ความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 42 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการรับอาจารย์ใหม ่(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมิน
กระบวนการรับอาจารย์ใหม ่โดย
ประกอบไปด้วย ประธานหลกัสตูร และ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

4.15 .67 มาก 4.33* <.01 4.35 .489 มาก 7.76* <.01 

2. ท าการประเมินกระบวนการรับ
อาจารย์ใหมโ่ดยประเมินกบัอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

4.30 .57 มาก 6.26* <.01 4.25 .55 มาก 6.09* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุ
กระบวนการสอบคดัเลือก 

4.15 .67 มาก 4.33* <.01 4.25 .44 มาก 7.55* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบประเมิน 4.25 .63 มาก 5.25* <.01 4.20 .52 มาก 5.98* <.01 

5. ผลของกระบวนการรับอาจารย์ใหมมี่
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี 

4.25 .71 มาก 4.68* <.01 4.20 .52 มาก 5.98* <.01 

รวม 4.22 .53 มาก 6.02* <.01 4.25 .41 มาก 7.98* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

จากตาราง 42 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินการรับอาจารย์ใหม ่โดยรวมมีความถกูต้องอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.22, S = 0.53)  
และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.25, S = 0.41) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและ
ความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 43 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรท าการ
ประเมินอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

4.30 .57 มาก 6.26* <.01 4.50 .51 มาก
ที่สดุ 

8.71* <.01 

2. ท าการประเมินผลงานการบริหาร
หลกัสตูร โดยประเมินกบัอาจารย์ผู้สอน 

4.05 .68 มาก 3.58* <.01 4.40 .50 มาก 8.00* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุปี
การศกึษา 

4.00 .64 มาก 3.44* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบประเมิน 4.10 .71 มาก 3.73* <.01 4.25 .63 มาก 5.25* <.01 

5. ผลของการบริหารหลกัสตูรมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัด ี

4.00 .72 มาก 3.08* .01 4.30 .57 มาก 6.26* <.01 

รวม 4.09 .57 มาก 4.59* <.01 4.36 .37 มาก 10.38* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
จากตาราง 43 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ

รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร โดยรวมมีความถกูต้อง
อยู่ในระดับมาก(M = 4.09, S = 0.57) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(M = 4.36, S = 
0.37) ซึง่เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมิน
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี
กับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและ
ภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 44 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา (n 
= 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมิน
ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม และประเมิน
ความพงึพอใจที่มีตอ่กิจกรรม โดย
ประกอบไปด้วย ประธานหลกัสตูร และ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.35 .58 มาก 6.47* <.01 

2. ท าการประเมินความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม และความพงึพอใจที่มีตอ่
กิจกรรมโดยประเมินกบัผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.30 .57 มาก 6.26* <.01 4.35 .58 มาก 6.47* <.01 

3. ด าเนินการประเมินก่อน และหลงั
สิน้สดุกิจกรรมการปฐมนิเทศ 

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.30 .65 มาก 5.44* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบไปด้วย 
แบบสอบถาม  

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.30 .65 มาก 5.44* <.01 

5. ผลของการปฐมนิเทศท าให้นิเทศนิสติ/
นกัศกึษาได้รับความรู้เพ่ิมขึน้ และความ
พงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.05 .75 มาก 3.24* <.01 

รวม 4.35 .37 มาก 10.06* <.01 4.27 .55 มาก 6.20* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
จากตาราง 44 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ

รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินการปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษา โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.35, 
S = 0.37) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.27, S = 0.55) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 45 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพ
ของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้
ประเมินความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม  

4.50 .51 มาก 8.71* <.01 4.20 .69 มาก 4.49* <.01 

2. ท าการประเมินความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม โดยประเมินกบันิสต/นกัศกึษา
ผู้ เข้าร่วม 

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.25 .63 มาก 5.25* <.01 

3. ด าเนินการประเมินก่อน – หลงัสิน้สดุ
กิจกรรมและเม่ือสิน้สดุภาคการศกึษา 

4.20 .61 มาก 5.08* <.01 4.15 .67 มาก 4.33* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบไปด้วย 
แบบสอบถาม 

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.35 .58 มาก 6.47* <.01 

5. ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้
นิเทศนิสิต/นกัศกึษาได้รับความรู้เพ่ิมขึน้  

4.55 .51 มาก 9.20* <.01 4.55 .51 มาก 9.20* <.01 

รวม 4.40 .35 มาก 11.32* <.01 4.30 .43 มาก 8.26* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

จากตาราง 45 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยรวมมีความถกูต้องอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.40, S = 0.35) และมีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก(M = 4.30, S = 0.43) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความถูกต้อง
และความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถูกต้องและความ
เหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 



  204 

ตาราง 46 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้
ประเมินคณุภาพการนิเทศก์ของอาจารย์
นิเทศก์ และประเมินคณุภาพการท างาน
ของฝ่ายฝึกประสบการณ์ 

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 

2. ท าการประเมินคณุภาพการนิเทศก์ของ
อาจารย์นิเทศก์ และประเมินคณุภาพการ
ท างานของฝ่ายฝึกประสบการณ์ โดย
ประเมินกบันิสิตฝึกประสบการณ์ 

4.30 .73 มาก 4.88* <.01 4.35 .67 มาก 5.66* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุภาค
การศกึษา 

3.90 .71 มาก 2.49* .02 4.20 .69 มาก 4.49* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสมัภาษณ์ 4.00 .72 มาก 3.08* <.01 4.10 .78 มาก 3.40* <.01 

5. ผลของการนิเทศ ท าให้นิสติ/นกัศกึษา
สามารถน าไปพฒันาการสอน การจดั
กิจกรรม และเอกสารทางวิชาการ(แผนการ
สอน/วิจยั/นวตักรรม) 

4.10 .71 มาก 3.73* <.01 3.95 .60 มาก 3.32* <.01 

รวม 4.14 .40 มาก 7.14* <.01 4.21 .39 มาก 7.99* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

จากตาราง 46 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก(M = 
4.14, S = 0.40) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.21, S = 0.39) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 47 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการประเมินผู้ เรียน                 
(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้
ประเมินอาจารย์ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ 6 ด้าน ระดบัรายวชิา 

4.50 .51 มาก
ที่สดุ 

8.71* <.01 4.20 .61 มาก 5.08* <.01 

2. ท าการประเมินอาจารย์ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ 6 ด้าน 
ระดบัรายวิชา โดยประเมินกบัผู้ เรียน 

4.40 .59 มาก 6.72* <.01 4.25 .63 มาก 5.25* <.01 

3. ด าเนินการประเมินตอนกลางภาคของ
ภาคการศกึษาและเม่ือสิน้สดุภาค
การศกึษา 

4.35 .67 มาก 5.66* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบ
สมัภาษณ์ และแบบสอบถาม 

4.30 .80 มาก 4.46* <.01 4.15 .58 มาก 4.95* <.01 

5. ผลของอาจารย์ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ 6 ด้าน ระดบัรายวชิา 
มีคณุภาพอยูใ่นระดบัด ี

4.25 .78 มาก 4.26* <.01 4.55 .604 มาก
ที่สดุ 

7.76* <.01 

รวม 4.36 .38 มาก 10.07* <.01 4.30 .39 มาก 9.00* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 47 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินการประเมินผู้ เรียน โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.36, S = 0.38)  
และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.30, S = 0.39) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและ
ความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 48 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต 
(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมิน
คณุภาพการให้ค าปรึกษา โดยประกอบ
ไปด้วย กรรมการบริหารหลกัสตูร และ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

4.25 .55 มาก 6.09* <.01 4.25 .71 มาก 4.68* <.01 

2. ท าการประเมินคณุภาพการให้
ค าปรึกษา โดยประเมินกบัผู้ เรียน 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.15 .67 มาก 4.33* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุภาค
การศกึษา 

4.35 .58 มาก 6.47* <.01 4.25 .63 มาก 5.25* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสมัภาษณ์ 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.40 .59 มาก 6.72* <.01 

5. ผลของการให้ค าปรึกษา นิสติสามารถ
น าไปเป็นแนวทาง และการแก้ปัญหาใน
การเรียนและการอยูร่่วมกนัใน
มหาวิทยาลยั 

4.450 .60 มาก 7.02* <.01 4.30 .65 มาก 5.44* <.01 

รวม 4.37 .36 มาก 10.72* <.01 4.27 .31 มาก 11.00* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

จากตาราง 48 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินการดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.37, 
S = 0.36) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.27, S = 0.31) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 49 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการพฒันาอาจารย์ (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้
ประเมินแนวทางการน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้ 

4.50 .51 มาก 8.71* <.01 4.40 .59 มาก 6.72* <.01 

2. ท าการประเมินแนวทางการน าความรู้
ที่ได้จากการอบรมไปใช้ โดยประเมินกบั
อาจารย์ 

4.45 .60 มาก 7.02* <.01 4.25 .78 มาก 4.26* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุปี
การศกึษา 

4.30 .57 มาก 6.26* <.01 4.25 .63 มาก 5.25* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสมัภาษณ์ 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.35 .67 มาก 5.66* <.01 

5. ผลของการพฒันา อาจารย์สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการสอนและพฒันา
ผลงานวิชาการ  

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.40 .68 มาก 5.91* <.01 

รวม 4.42 .40 มาก 10.16* <.01 4.33 .29 มาก 12.40* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 49 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินการพฒันาอาจารย์ โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.42, S = 0.40)  
และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก(M = 4.33, S = 0.29) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและ
ความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 50 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการวางระบบผู้สอน (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้
ประเมินการจดัการเรียนการสอนของ
หลกัสตูร 

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.45 .60 มาก 7.02* <.01 

2. ท าการประเมินการจดัการเรียนการ
สอน โดยประเมินกบัอาจารย์ผู้สอน 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.40 .50 มาก 8.00* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุภาค
การศกึษา 

4.20 .41 มาก 7.62* <.01 4.20 .69 มาก 4.49* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม 4.15 .36 มาก 7.93* <.01 4.10 .64 มาก 4.18* <.01 

5. ผลของการจดัการเรียนการสอนของ
หลกัสตูรมีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.25 .55 มาก 6.09* <.01 

รวม 4.30 .34 มาก 10.32* <.01 4.28 .36 มาก 9.59* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 50 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินการวางระบบผู้ สอน โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก(M = 4.30, S = 
0.34)  และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(M = 4.28, S = 0.36) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 51 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการพฒันาสิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู้ (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความ
ถกูต้อง ระดบั t p 

ความ
เหมาะสม 

ระดบั t p 

M S M S    
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมินแนว
ทางการน าสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ที่ได้จาก
การจดัซือ้ไปใช้ และประเมินความพงึพอใจ
ในการใช้งาน โดยประกอบไปด้วย หวัหน้า
สาขาวิชา และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

4.35 .58 มาก 6.47* <.01 4.40 .50 มาก 8.00* <.01 

2. ท าการประเมินแนวทางการน าสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ที่ได้จากการจดัซือ้ไปใช้ 
และประเมินความพงึพอใจในการใช้งาน 
โดยประเมินกบัอาจารย์ผู้สอน และผู้ เรียน 

4.30 .57 มาก 6.26* <.01 4.40 .59 มาก 6.72* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุปีการศกึษา 4.35 .58 มาก 6.47* <.01 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบตรวจสอบสอบถาม 
และแบบสมัภาษณ์ 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

5. ผลของการพฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
อาจารย์สามารถน าสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
ไปใช้ในการสอนและพฒันาผู้ เรียน และ
ความพงึพอใจในการใช้งานอยูใ่นระดบัดี 

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.30 .57 มาก 6.26* <.01 

รวม 4.37 .44 มาก 8.81* <.01 4.37 .46 มาก 8.37* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 51 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 
4.37, S = 0.44) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.37, S = 0.46) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 52 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้
ประเมินการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน  

4.40 .68 มาก 5.91* <.01 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 

2. ท าการประเมินการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยประเมินกบั
ผู้ เรียน 

4.35 .58 มาก 6.47* <.01 4.40 .50 มาก 8.00* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุภาค
การศกึษา 

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบ
สมัภาษณ์ และแบบสอบถาม 

4.45 .51 มาก 8.32* <.01 4.50 .51 มาก
ที่สดุ 

8.71* <.01 

5. ผลของการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนมีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.50 .51 มาก
ที่สดุ 

8.71* <.01 

รวม 4.39 .43 มาก 9.09* <.01 4.44 .39 มาก 10.70* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

จากตาราง 52 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 
4.39, S = 0.43) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.44, S = 0.39) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 53 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินสาระของรายวิชาในหลกัสตูร (n 
= 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมิน
คณุภาพของผลสรุปการวิเคราะห์ มคอ. 
5,6 และ 7 โดยประกอบไปด้วย อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 

4.45 .60 มาก 7.02* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

2. ท าการประเมินคณุภาพของผลสรุป
การวิเคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7 โดย
ประเมินกบักรรมการบริหารหลกัสตูร 

4.35 .58 มาก 6.47* <.01 4.50 .51 มาก 8.71* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุปี
การศกึษา  

4.00 .72 มาก 3.08* <.01 4.15 .74 มาก 3.90* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม 4.00 .72 มาก 3.08* <.01 4.10 .78 มาก 3.40* <.01 

5. ผลของการสรุปการวิเคราะห์ มคอ. 
5,6 และ 7 มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 

4.05 .75 มาก 3.24* <.01 3.90 .78 มาก 2.27* .03 

รวม 4.17 .46 มาก 6.38* <.01 4.19 .48 มาก 6.32* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 53 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินสาระของรายวิชาในหลกัสตูร โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.17, 
S = 0.46) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.19, S = 0.48) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 54 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการตรวจสอบบณัฑิต (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความ
ถกูต้อง ระดบั t p 

ความ
เหมาะสม ระดบั t p 

M S M S 
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้ประเมิน
ความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต และประเมิน
มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 6 
ด้าน 

3.90 .71 มาก 2.49* .02 4.10 .71 มาก 3.73* <.01 

2. ท าการประเมินความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต 
โดยประเมินกบัหวัหน้างาน/ผู้บงัคบับญัชา 
ประเมินมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาติทัง้ 6 ด้าน โดยประเมินกบับณัฑิต 

4.15 .67 มาก 4.33* <.01 3.95 .68 มาก 2.93* .01 

3. ด าเนินการประเมินหลงัจากจบการศกึษาไป
แล้ว 6 เดือน 

4.05 .75 มาก 3.24* <.01 4.25 .55 มาก 6.09* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม 4.05 .75 มาก 3.24* <.01 4.20 .61 มาก 5.08* <.01 

5. ผลความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิตอยูใ่นระดบัดี 
และมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ
ทัง้ 6 ด้าน อยูใ่นระดบัด ี

4.00 .72 มาก 3.08* .01 4.00 .79 มาก 2.81* .01 

รวม 4.03 .63 มาก 3.72* <.01 4.10 .47 มาก 5.60* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 54 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ด้านการประเมินการตรวจสอบบัณฑิต โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก(M = 4.03, S = 
0.63) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(M = 4.10, S = 0.47) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 55 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการรับนิสิต
ใหม ่(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนแผนและ
กระบวนการรับนิสิตใหม ่ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

3.90 .55 มาก 3.23* <.01 4.25 .63 มาก 5.25* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนแผนและ
กระบวนการรับนิสิตใหม ่โดยด าเนินการ
กบัผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง ซึง่ประกอบไปด้วย 
ผู้ เข้ารับการคดัเลือก ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการการคดัเลือก 

3.95 .60 มาก 3.32* <.01 4.05 .68 มาก 3.58* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

3.95 .60 มาก 3.32* <.01 4.25 .55 มาก 6.09* <.01 

รวม 3.93 .56 มาก 3.41* <.01 4.18 .58 มาก 5.20* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 55 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการรับนิสิตใหม่ โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 
3.93, S = 0.56) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.18, S = 0.58) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 56 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการรับ
อาจารย์ใหม ่(n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนแผนและ
กระบวนการรับอาจารย์ใหม ่
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.15 .81 มาก 3.57* <.01 4.00 .72 มาก 3.08* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนแผนและ
กระบวนการรับรับอาจารย์ใหม ่โดย
ด าเนินการกบั คณะกรรมการสอบ
คดัเลือกอาจารย์ใหม ่

4.05 .68 มาก 3.58* <.01 4.15 .58 มาก 4.95* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.20 .76 มาก 4.07* <.01 4.05 .68 มาก 3.58* <.01 

รวม 4.13 .54 มาก 5.19* <.01 4.06 .52 มาก 4.82* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 56 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการรับอาจารย์ใหม่ โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก   
(M = 4.13, S = 0.54) และมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก(M = 4.06, S = 0.52) ซึ่ งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 
3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 57 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความ
ถกูต้อง ระดบั t p 

ความ
เหมาะสม ระดบั t p 

M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร 
ด าเนินการทบทวนการปฏบิตัิงานของอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร การบริหารหลกัสตูร และ
คณุภาพการบริหารหลกัสตูร ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา และผู้ทรงคณุวฒิุ
ภายนอก 

4.30 .65 มาก 5.44* <.01 4.25 .63 มาก 5.25* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนการปฏิบตัิงานของอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร การบริหารหลกัสตูร และ
คณุภาพการบริหารหลกัสตูร โดยด าเนินการกบั 
หวัหน้าภาควิชา อาจารย์ประจ าหลกัสตูร อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร และนิสิต/นกัศกึษา 

4.30 .65 มาก 5.44* <.01 4.05 .60 มาก 4.06* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การสนทนากลุม่ 
(Focus Group) และแบบประเมิน  

4.25 .44 มาก 7.55* <.01 3.85 .58 มาก 2.66* <.01 

รวม 4.28 .42 มาก 8.28* <.01 4.05 .51 มาก 4.81* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 57 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.28, S = 0.42) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก(M = 4.05, S = 0.51) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความถูกต้องและความ
เหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพล
ศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมสูงกว่า
เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 58 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความเหมาะสม 

ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนเนือ้หาและ
กระบวนการจดักิจกรรม ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.20 .69 มาก 4.49* <.01 3.95 .60 มาก 3.32* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนเนือ้หาและ
กระบวนการจดักิจกรรม โดยด าเนินการ
กบั ผู้ เข้าร่วม คณะกรรมการจดักิจกรรม 

4.15 .74 มาก 3.90* <.01 4.05 .60 มาก 4.06* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

3.95 .60 มาก 3.32* <.01 4.20 .76 มาก 4.07* <.01 

รวม 4.10 .48 มาก 5.53* <.01 4.06 .41 มาก 6.13* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 58 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษา โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.10, S = 0.48) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.06, S = 0.41) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับ
เกณฑ์ 3.50 พบวา่ ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 59 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันา
ศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนเนือ้หาของกิจกรรม 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.20 .41 มาก 7.62* <.01 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนเนือ้หาของกิจกรรม 
โดยด าเนินการกบัผู้ เข้าร่วม และ
คณะกรรมการจดักิจกรรม 

4.10 .44 มาก 6.00* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.10 .64 มาก 4.18* <.01 4.20 .52 มาก 5.98* <.01 

รวม 4.13 .29 มาก 9.62* <.01 4.33 .43 มาก 8.61* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 59 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก(M = 4.13, S = 0.29) และมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.33, S = 0.43) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความถูกต้องและ
ความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 60 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนการปฎิบตัหิน้าที่
ของอาจารย์นิเทศก์ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.05 .60 มาก 4.06* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนการปฎิบตัิหน้าที่
ของอาจารย์นิเทศ โดยด าเนินการกบั
อาจารย์นิเทศก์ 

4.20 .52 มาก 5.98* <.01 4.30 .57 มาก 6.26* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้เทคนิค
การสมัภาษณ์ 

4.10 .64 มาก 4.18* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

รวม 4.11 .48 มาก 5.66* <.01 4.31 .42 มาก 8.58* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 60 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลังการปฏิบตัิกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.11, S = 0.48) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.31, S = 0.42) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับ
เกณฑ์ 3.50 พบวา่ ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 61 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการประเมิน
ผู้ เรียน (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนเนือ้หารายวิชาและ
การจดักิจกรรม ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

3.95 .75 มาก 2.65* .01 4.05 .60 มาก 4.06* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนเนือ้หารายวิชาและ
การจดักิจกรรม โดยด าเนินการกบัผู้ เรียน 

4.15 .48 มาก 5.94* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.15 .74 มาก 3.90* <.01 4.20 .52 มาก 5.98* <.01 

รวม 4.08 .46 มาก 5.55* <.01 4.18 .38 มาก 8.00* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 61 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลังการปฏิบตัิกิจกรรมการประเมินผู้ เรียน โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก    
(M = 4.08, S = 0.46) และมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก(M = 4.18, S = 0.38) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 
3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 62 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการดแูลการ
ให้ค าปรึกษานิสิต (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนแนวทางและ
กระบวนการด าเนินการให้ค าปรึกษา 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.35 .58 มาก 6.47* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนแนวทางและ
กระบวนการด าเนินการให้ค าปรึกษา 
โดยด าเนินการกบัอาจารย์ทีป่รึกษา 

4.15 .74 มาก 3.90* <.01 4.10 .44 มาก 6.00* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.05 .75 มาก 3.24* <.01 4.05 .51 มาก 4.81* <.01 

รวม 4.18 .53 มาก 5.71* <.01 4.15 .31 มาก 9.23* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 62 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลังการปฏิบตัิกิจกรรมการดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.18, S = 0.53) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.15, S = 0.31) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับ
เกณฑ์ 3.50 พบวา่ ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 63 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันา
อาจารย์ (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนกระบวนการ 
ขัน้ตอน และวิธีการพฒันาอาจารย์ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.20 .52 มาก 5.98* <.01 4.15 .58 มาก 4.95* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนกระบวนการ 
ขัน้ตอน และวิธีการพฒันาอาจารย์ โดย
ด าเนินการกบัอาจารย์ผู้สอน 

4.30 .65 มาก 5.44* <.01 4.25 .55 มาก 6.09* <.01 

3. ทบทวนกระบวนการ ขัน้ตอน และ
วิธีการพฒันาอาจารย์โดยใช้เทคนิคการ
สมัภาษณ์แบบเชิงลกึ  

4.20 .69 มาก 4.49* <.01 4.40 .50 มาก 8.00* <.01 

รวม 4.23 .46 มาก 7.12* <.01 4.26 .35 มาก 9.73* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 63 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลังการปฏิบตัิกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก   
(M = 4.23, S = 0.46) และมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก(M = 4.26, S = 0.35) ซึ่ งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 
3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 64 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการวางระบบ
ผู้สอน (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนกระบวนการจดั
ผู้สอน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ า
หลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.30 .47 มาก 7.61* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนกระบวนการจดั
ผู้สอน โดยด าเนินการกบักบัอาจารย์
ผู้สอน และผู้ เรียน 

4.20 .52 มาก 5.98* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.40 .50 มาก 8.00* <.01 4.45 .51 มาก 8.32* <.01 

รวม 4.30 .26 มาก 13.62* <.01 4.36 .40 มาก 9.61* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 64 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการวางระบบผู้สอน โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดบัมาก  
(M = 4.30, S = 0.26) และมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก(M = 4.36, S = 0.40) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 
3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 65 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันา
สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนการบริหารจดัการ
สิ่งสนบัสนนุให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่
การจดัการเรียนรู้ และกระบวนการจดัซือ้
จดัจ้าง ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ า
หลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.25 .44 มาก 7.55* <.01 4.20 .83 มาก 3.75* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนการบริหารจดัการ
สิ่งสนบัสนนุให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่
การจดัการเรียนรู้ และกระบวนการจดัซือ้
จดัจ้าง โดยด าเนินการกบัอาจารย์ผู้สอน 

4.20 .52 มาก 5.98* <.01 4.20 .76 มาก 4.07* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้เทคนิค
การสมัภาษณ์ 

4.20 .52 มาก 5.98* <.01 4.25 .63 มาก 5.25* <.01 

รวม 4.21 .42 มาก 7.58* <.01 4.21 .43 มาก 7.34* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 65 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ โดยรวมมีความถกูต้องอยูใ่น
ระดบัมาก(M = 4.21, S = 0.42) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.21, S = 0.43) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับ
เกณฑ์ 3.50 พบวา่ ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 66 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนและขัน้ตอนการวดั
และประเมินผลของผู้สอน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.15 .36 มาก 7.93* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนและขัน้ตอนการวดั
และประเมินผลของผู้สอน โดย
ด าเนินการกบัผู้ เรียน และอาจารย์ผู้สอน 

4.15 .36 มาก 7.93* <.01 4.35 .48 มาก 7.76* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้ 
         1)เทคนิคการสมัภาษณ์กลุม่ใน
กลุม่ผู้ เรียนแตล่ะรายวิชา 
         2)เทคนิคการสร้างชมุชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community :PLC) ในกลุม่อาจารย์
ผู้สอน 

4.35 .58 มาก 6.47* <.01 4.25 .44 มาก 7.55* <.01 

รวม 4.21 .36 มาก 8.82* <.01 4.31 .36 มาก 9.96* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 66 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยรวมมีความถกูต้องอยูใ่น
ระดบัมาก(M = 4.21, S = 0.36) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.31, S = 0.36) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับ
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เกณฑ์ 3.50 พบวา่ ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 67 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมสาระของ
รายวิชาในหลกัสตูร (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนการเขียนสรุปการ
วิเคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7 ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.25 .55 มาก 6.09* <.01 4.30 .47 มาก 7.61* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนการเขียนสรุปการ
วิเคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7  
โดยด าเนินการกบัอาจารย์ผู้สอน และ
ผู้ เรียน 

4.30 .57 มาก 6.26* <.01 4.40 .50 มาก 8.00* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.35 .48 มาก 7.76* <.01 4.40 .50 มาก 8.00* <.01 

รวม 4.30 .44 มาก 8.04* <.01 4.36 .28 มาก 13.64* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 67 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลังการปฏิบตัิกิจกรรมสาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.30, S = 0.44) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(M = 4.36, S = 0.28) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความถกูต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับ
เกณฑ์ 3.50 พบวา่ ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 68 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการ
ตรวจสอบบณัฑิต (n = 20) 
 
 

รายการ 
ความถกูต้อง 

ระดบั t p 
ความ

เหมาะสม ระดบั t p 
M S M S 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนแผนการพฒันา
ปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือพฒันาคณุภาพ
นิสิตให้ตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้
บณัฑิต ประกอบด้วย รองคณบดฝ่ีาย
วิชาการ คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุ
ภายนอก 

4.25 .71 มาก 4.68* <.01 4.20 .76 มาก 4.07* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนแผนการพฒันา
ปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือพฒันาคณุภาพ
นิสิตให้ตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้
บณัฑิต โดยด าเนินการกบัอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 

4.15 .58 มาก 4.95* <.01 4.05 .60 มาก 4.06* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.15 .74 มาก 3.90* <.01 4.20 .41 มาก 7.62* <.01 

รวม 4.18 .47 มาก 6.40* <.01 4.15 .47 มาก 6.09* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 68 พบว่าความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการตรวจสอบบณัฑิต โดยรวมมีความถกูต้องอยู่ในระดบัมาก
(M = 4.18, S = 0.47)  และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(M = 4.15, S = 0.47) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินรูปแบบการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 
3.50 พบว่า ด้านความถกูต้องและความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขัน้ระยะท่ี 3 การตรวจสอบยืนยันคุณภาพของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี โดยผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ผู้ วิจัยท าการตรวจสอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบด้านความเป็นประโยชน์และความ
เป็นไปได้ โดยการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.) โดยก าหนดเกณฑ์ คือ 
มีค่าเฉล่ียของความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้  ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 จากนัน้เปรียบเทียบความแตกต่างของผลคะแนนการประเมินรูปแบบการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (M=3.50) โดยใช้สถิติทดสอบที แบบ One sample t-test ซึ่งผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลการ
พัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี ดงัตาราง 69 – 124  
 

ตาราง 69 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการ
รับนิสิตใหม ่(n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการรับ
นิสิตโดยประกอบไปด้วย ประธานหลกัสตูร 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 

4.61 .57 มาก
ที่สดุ 

24.80* <.01 4.25 .78 มาก 12.15* <.01 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการรับนิสิต 

4.49 .59 มาก 21.18* <.01 4.15 .86 มาก 9.52* <.01 

3. มีการประชมุก าหนดเกณฑ์การรับและ
จ านวนการรับนิสิตไว้อยา่งชดัเจน โดยจ านวน
การรับนิสิตจะต้องเป็นไปตาม มคอ.2 ของแต่
ละหลกัสตูร และสามารถรับเกินได้ไมเ่กินร้อย
ละ 10 

4.54 .58 มาก
ที่สดุ 

22.71* <.01 4.07 .90 มาก 8.07* <.01 

4. ผู้ เข้ารับการคดัเลือกจะต้องผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การวดัแววความเป็นครู 
เจตคติของความเป็นครู ต้องมีความรู้วชิาพล
ศกึษาและวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง และใบรับรอง
แพทย์ 

4.60 .62 มาก
ที่สดุ 

22.37* <.01 4.22 .81 มาก 11.23* <.01 
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ตาราง 69 (ตอ่) 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
  5. ด าเนินการรับนิสติใหม ่โดยวิธีการรับมี 2 
รอบ ประกอบไปด้วย  
    1)รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน 
    2)รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า (โครงการ
นกักีฬา และโครงการผู้ มีทกัษะพิเศษทางพล
ศกึษา) 

4.36 .74 มาก 14.83* <.01 3.88 .92 มาก 5.30* <.01 

6. มีวิธีการสอบซึง่ประกอบไปด้วย 
    1)รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน วิธี
สอบโดยการสมัภาษณ์ วดัความรู้เฉพาะทาง 
และทดสอบภาคปฎิบตั ิ
    2)รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า (โครงการ
นกักีฬา และโครงการผู้ มีทกัษะพิเศษทาง 
พลศกึษา) วิธีสอบโดยการสอบข้อเขียน การ
สมัภาษณ์ และการทดสอบภาคปฏิบตัิ 

4.28 .76 มาก 12.96* <.01 4.01 .96 มาก 6.72* <.01 

รวม 4.48 .52 มาก 23.76* <.01 4.10 .70 มาก 10.77* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 69 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคมุการรับนิสิตใหม่ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 
4.48, S = 0.52) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.10, S = 0.70) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี
กบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและ
ภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 70 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการ
รับอาจารย์ใหม่ (n = 160)  
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการรับอาจารย์ใหมโ่ดย
ประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ประธานหลกัสตูร คณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูร อาจารย์จากสาขาอื่นๆ และ
ผู้ทรงคณุวฒิุจากภายนอกที่เก่ียวข้องกบัสาขา
ที่เปิดรับ 

4.41 .77 มาก 15.03* <.01 4.10 .93 มาก 8.19* <.01 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการรับอาจารย์ใหม ่

4.40 .70 มาก 16.21* <.01 4.05 .91 มาก 7.65* <.01 

3. มีการประชมุก าหนดเกณฑ์การรับไว้อยา่ง
ชดัเจน ผู้ เข้ารับการสอบคดัเลือกจะต้องผ่าน
การทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์เฉพาะ
สาขาวิชา มีความรู้ตรงตามภาระงานที่
ก าหนด มีคณุสมบตัิพิเศษของอาจารย์ทางพล
ศกึษา คือ เป็นนกักีฬาระดบัชาติ หรือ ผู้
ฝึกสอนกีฬาระดบัชาติ หรือ ผู้ตดัสินใน
สมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย หรือ เป็น
คณะกรรมการในสมาคมกีฬา มีประสบการณ์
การสอนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีประสบการณ์
การเป็นผู้ ฝึกสอน และผู้บริหาร 

4.43 .66 มาก 17.59* <.01 3.95 .82 มาก 6.91* <.01 

4. ด าเนินการรับอาจารย์ใหมแ่ละวิธีการสอบ 
โดยมีกระบวนการดงันี ้ 
    1)มีการประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรผ่าน
ทาง website ของคณะและมหาวิทยาลยั 
    2)ท าการยื่นสมคัรด้วยตนเอง  
    3)ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบคดัเลอืก ซึง่
มีวิธีการสอบคดัเลือกคือ การสอบสมัภาษณ์ 
สอบข้อเขียนเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปและความรู้
เฉพาะสาขาวิชา และการสอบปฏบิตัิ  

4.55 .75 มาก
ที่สดุ 

17.80* <.01 4.33 .88 มาก 11.83* <.01 
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ตาราง 70 (ตอ่) 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็นไปได้ 
ระดบั t p 

M S M S 
    4)ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบ
คดัเลือก  
    5)รายงานตวัเข้าเป็นอาจารย์ใหม ่

4.55 .75 มาก
ที่สดุ 

17.80* <.01 4.33 .88 มาก 11.83* <.01 

รวม 4.45 .63 มาก 19.00* <.01 4.11 .76 มาก 10.09* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 70 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคุมการรับอาจารย์ใหม่ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก   
(M = 4.45, S = 0.63) และมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก(M = 4.11, S = 0.76) ซึ่ งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 71 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและการบริหารอาจารย์ประจ าหลกัสตูร (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็นไปได้ 
ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
อยา่งน้อย 5 คน ประกอบด้วย ประธาน 
กรรมการ(อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร) 

4.61 .54 มาก
ที่สดุ 

25.61* <.01 4.43 .68 มาก 17.12* <.01 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูร 

4.60 .57 มาก
ที่สดุ 

24.23* <.01 4.27 .77 มาก 12.62* <.01 
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ตาราง 71 (ตอ่) 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็นไปได้ 
ระดบั t p 

M S M S 
3. มีการประชมุวางแผนก าหนด
คณุสมบตัิอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ประกอบด้วย มีผลงานวิชาการไมน้่อย
กวา่ 3 เร่ือง ภายใน 5 ปี และจบ
การศกึษาอยา่งน้อยระดบัปริญญาโท 
คณุวฒิุตรงหลกัสตูร และมีต าแหน่งทาง
วิชาการขัน้ต า่คือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

4.43 .67 มาก 17.69* <.01 3.93 .93 มาก 5.80* <.01 

4. มีการก าหนดงานของอาจารย์ผู้ รับผิด
หลกัสตูรในการบริหารหลกัสตูร ประกอบ
ไปด้วย  
    1)งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
    2)งานพฒันาศกัยภาพนิสิต  
    3)งานวิชาการและประกนัคณุภาพ  
    4)งานวิจยั  
    5)งานบริการวิชาการ 

4.55 .60 มาก
ที่สดุ 

22.21* <.01 4.03 .82 มาก 8.25* <.01 

รวม 4.55 .50 มาก
ที่สดุ 

26.55* <.01 4.16 .63 มาก 13.39* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 71 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคมุอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร โดยรวม มี
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด(M = 4.55, S = 0.50) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบั
มาก(M = 4.16, S = 0.63) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และ
ความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์
และความเป็นไปได้สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 72 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการ
ปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษาโดย
ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต และ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

4.45 .72 มาก 16.57* <.01 4.16 .80 มาก 10.53* <.01 

2. มีการประชมุการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศกึษาของนิสิต โดยมีการ
รายงานสรุปผลกิจกรรมจากปีการศกึษา
ที่ผ่านมาแล้วน าข้อสรุป ข้อเสนอแนะมา
ปรับใช้ในการด าเนินการกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

4.54 .68 มาก 19.13* <.01 4.05 .85 มาก 8.22* <.01 

3. กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ประกอบไปด้วย  
    1)การเสริมสร้างแรงจงูใจแก่นิสิต และ
กิจกรรมเสริมสร้างพืน้ฐานทางวิชาการ 
    2)ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลกัสตูร
และคณาจารย์ภาควิชาพลศกึษาพบปะ
นิสิตใหม ่ 
    3)การชีแ้จงแผนการเรียน ระเบียบ
ข้อบงัคบั และแนวปฏิบตัขิอง
มหาวิทยาลยั 

4.48 .71 มาก 17.39* <.01 4.11 .76 มาก 10.07* <.01 

รวม 4.49 .66 มาก 18.91* <.01 4.11 .74 มาก 10.46* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 72 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคุมการปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษา โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.49, S = 0.66) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.11, S = 0.74) ซึ่ง
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เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการประเมิน
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี
กบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและ
ภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 73 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพคณุภาพของรูปแบบ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีด้านการ
ควบคมุกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (n = 
160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการการจดักิจกรรม
พฒันาศกัยภาพนิสิต โดยประกอบไปด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฝ่ายพฒันา
ศกัยภาพนิสิต และอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา 

4.42 .71 มาก 16.38* <.01 4.13 .80 มาก 9.86* <.01 

2. มีการประชมุท าแผนงานการจดักิจกรรม
การพฒันาศกัยภาพของนิสิต โดยมีการ
รายงานสรุปผลกิจกรรมจากปีการศกึษาที่
ผ่านมาแล้วน าข้อสรุป ข้อเสนอแนะมาปรับ
ใช้ในการด าเนินการจดักิจกรรมการพฒันา
ศกัยภาพของนิสิตในปีถดัไป 

4.47 .65 มาก 18.87* <.01 3.91 .83 มาก 6.37* <.01 

3. จดักิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของ
นิสิตประกอบไปด้วย  
    1)กิจกรรมพฒันาความเป็นครู  
    2)กิจกรรมพฒันาวิชาชีพทางพลศกึษา 
(การเป็นผู้ ฝึกสอนและการตดัสิน)  
    3)กิจกรรมจิตอาสา 
    4)กิจกรรมพฒันาบคุลิกภาพ 

4.43 .74 มาก 15.99* <.01 4.10 .91 มาก 8.31* <.01 
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ตาราง 73 (ตอ่) 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
    5)กิจกรรมพฒันาภาษาองักฤษ 
และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลมุทัง้ 4 กลุม่ 
คือ กลุม่วิชาหลกั กลุม่ทกัษะชีวติและ
อาชีพ กลุม่ทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม และกลุม่ทกัษะสารสนเทศ
และเทคโนโลยี ด้วยการสอดแทรกในวชิา
เรียน และสอดแทรกไปในกิจกรรม
พฒันาศกัยภาพนิสิต 

          

รวม 4.44 .62 มาก 19.00* <.01 4.05 .73 มาก 9.43* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 73 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคุมกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.44, S = 0.62) และมี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.05, S = 0.73) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้าน
ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 74 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยประกอบไป
ด้วย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฝ่าย
ฝึกประสบการณ์ และอาจารย์นิเทศ 

4.55 .68 มาก
ที่สดุ 

19.26* <.01 4.10 .91 มาก 8.37* <.01 

2. มีการประชมุก าหนดบทบาทและ
หน้าที่ของอาจารย์นิเทศ 

4.56 .60 มาก
ที่สดุ 

22.37* <.01 4.23 .72 มาก 12.69* <.01 

3. ก าหนดอาจารย์นิเทศก์ 1 คน ตอ่การ
ดแูลนิสิตฝึกประสบการณ์ไมเ่กิน 10 คน  

4.56 .61 มาก
ที่สดุ 

22.14* <.01 4.25 .81 มาก 11.80* <.01 

4. ก าหนดเกณฑ์การคดัเลือก
สถานศกึษาที่ใช้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ซึง่โรงเรียนที่ผ่านการคดัเลือกจะต้อง
ผ่านเกณฑ์ดงันี ้ต้องเป็นโรงเรียนที่ผ่าน
การประเมินจากส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศกึษา (สมศ) และมีครูพี่เลีย้งซึง่ต้อง
เป็นครูประจ าการ มีคณุวฒิุตรงสาขา 

4.63 .59 มาก
ที่สดุ 

24.03* <.01 4.28 .79 มาก 12.51* <.01 

5. ด าเนินการดแูลนิสิตฝึกประสบการณ์
โดย อาจารย์นิเทศก์ให้ค าปรึกษาแก่นิสิต
ฝึกประสบการณ์อยา่งน้อย 3 ครัง้/คน/
ภาคการศกึษา  

4.58 .60 มาก
ที่สดุ 

22.62* <.01 4.14 .76 มาก 10.60* <.01 

6. จดัสมัมนาแก่นิสติฝึกประสบการณ์ 
โดยให้มีการสมัมนาก่อนการฝึก
ประสบการณ์ ระหวา่งการฝึก
ประสบการณ์ และหลงัการฝึก
ประสบการณ์ 

4.65 .52 มาก
ที่สดุ 

27.52* <.01 4.23 .78 มาก 11.75* <.01 

รวม 4.59 .50 มาก
ที่สดุ 

27.39* <.01 4.20 .58 มาก 15.41* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 



  236 

จากตาราง 74 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคมุการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ(M = 4.59, S = 0.50) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.20, S = 0.58) 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการ
ตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพล
ศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูง
กวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ตาราง 75 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการ
ประเมินผู้ เรียน (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและ
การเรียนการสอน โดยประกอบด้วย 
คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน และ
อาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 

4.47 .68 มาก 18.09* <.01 4.08 .81 มาก 9.06* <.01 

2. ประชมุก าหนดแนวทางในการประเมินผล
ผู้ เรียน ตาม มคอ.2 และจากการประเมิน 
มคอ.7 โดยก าหนดให้มีการประเมินผลการ
เรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน และจดัท าเกณฑ์การประเมิน
ในรายวิชาปฏบิตัิและทฤษฎีตามสภาพความ
เป็นจริงของหลกัสตูร 

4.48 .66 มาก 18.82* <.01 4.11 .75 มาก 10.29* <.01 

3. ท าการประเมินผลผู้ เรียน ทัง้ 6 ด้าน ตามที่
เขียนไว้ใน มคอ.3 ประกอบไปด้วย 
    1)ด้านคณุธรรม จริยธรรม ประเมินจากก
พฤติกรรมของผู้ เรียนระหวา่ง ร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ท า ไมว่า่จะเป็นงานเดี่ยวหรือ
งานกลุม่ ประเมินจากการให้คะแนนการ 

4.62 .62 มาก
ที่สดุ 

22.88* <.01 4.15 .78 มาก 10.51* <.01 
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ตาราง 75 (ตอ่) 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็นไปได้ 
ระดบั t p 

M S M S 
เข้าห้องเรียน และการสง่งานตรงเวลา  
    2)ด้านความรู้ ทดสอบโดยการสอบ
ข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่
จดัในห้องเรียน 
    3)ด้านทกัษะทางปัญญา ประเมินจาก
การทดสอบทัง้การสอบยอ่ย การสอบ
กลางภาค และการสอบปลายภาค 
ประเมินจากพฤติกรรมของผู้ เรียน
ระหวา่ง การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน    
    4)ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลและความรับผิดชอบ ประเมินจาก
การสงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู้ เรียนขณะท ากิจกรรมกลุม่ และงาน
ที่ต้องปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ประเมิน
จากผลงานของกลุม่และผลงาน ของ
ผู้ เรียนในกลุม่ที่ได้รับมอบหมายให้
ท างาน 
    5)ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเมินจากเทคนิคที่
น าเสนอโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์
พืน้ฐาน 
    6)ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของผู้ เรียนขณะท า
กิจกรรมกลุม่ 

          

รวม 4.52 .57 มาก
ที่สดุ 

22.45* <.01 4.11 .68 มาก 11.44* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 75 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคมุการประเมินผู้ เรียน โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ
(M = 4.52, S = 0.57) และมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก(M = 4.11, S = 0.68) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 76 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการ
ดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา ซึง่มาจากอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 

4.60 .59 มาก
ที่สดุ 

23.53* <.01 4.22 .72 มาก 12.55* <.01 

2. มีการประชมุก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวติแก่นิสติ 
และจดัการข้อร้องเรียน ซึง่อาจารย์ท่ีปรึกษารับมอบ
คูมื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลยัเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

4.58 .59 มาก
ที่สดุ 

22.85* <.01 4.30 .70 มาก 14.37* <.01 

3. ก าหนดแนวทางการดแูลให้ค าปรึกษานิสติ
ประกอบไปด้วย 1)จดัตารางการให้ค าปรึกษาและ
ก าหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษานดัพบนิสติเป็น
รายบคุคลอย่างน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ และ
นดัพบนิสติเป็นกลุม่อย่างน้อยภาคการศกึษาละ 1 
ครัง้  2)ก าหนดช่องทางการตดิตอ่เพ่ือให้ค าปรึกษา
แก่นิสติ facebook/E-mail/Line 

4.58 .61 มาก
ที่สดุ 

22.09* <.01 4.22 .75 มาก 12.19* <.01 

รวม 4.58 .54 มาก
ที่สดุ 

25.30* <.01 4.25 .59 มาก 16.20* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 76 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษานิสิต โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ(M = 4.58, S = 0.54) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.25, S = 0.59) 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการ
ตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพล
ศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูง
กวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

ตาราง 77 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการ
พฒันาอาจารย์ (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาอาจารย์ 
โดยประกอบไปด้วย คณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูร 

4.55
0 

.60 มาก
ที่สดุ 

22.06* <.01 4.17 .79 มาก 10.70* <.01 

2. มีการประชมุวางแผนระบบการพฒันา
อาจารย์ โดยเน้นถึงการพฒันาคณุวฒิุ
ระดบัปริญญาเอก การยื่นขอต าแหน่ง
วิชาการ การเข้ารับการอบรมตามความ
เช่ียวชาญและการเรียนการสอน 

4.58 .59 มาก
ที่สดุ 

22.85* <.01 4.26 .65 มาก 14.64* <.01 

3. ก าหนดให้เข้าร่วมการพฒันาอาจารย์
ในหวัข้อการผลิตผลงานวิชาการ และ
ความสนใจตามวิชาชีพเฉพาะอยา่งน้อย 
1 หวัข้อ ภายในระยะเวลา 2 ปี  
การผลิตผลงานวิชาการ  
    1)การวิจยั 
    2)การเขียนต าราและหนงัสือ  
ความสนใจตามวิชาชีพเฉพาะ 
    1)ความเป็นครู 

4.62 .59 มาก
ที่สดุ 

24.08* <.01 4.06 .76 มาก 9.44* <.01 
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ตาราง 77 (ตอ่) 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
    2)ความเชี่ยวชาญแตล่ะบคุคล  
    3)การเรียนการสอน 

          

รวม 4.58 .55 มาก
ที่สดุ 

24.94* <.01 4.16 .59 มาก 14.11* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 77 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคุมการพัฒนาอาจารย์ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด(M = 4.58, S = 0.55) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก(M = 4.16, S = 0.59) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 78 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการ
วางระบบผู้สอน (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและ
การเรียนการสอน โดยประกอบด้วย 
คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน และ
อาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 

4.58 .62 มาก
ที่สดุ 

21.89* <.01 3.94 .86 มาก 6.50* <.01 
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ตาราง 78 (ตอ่) 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
2. มีการประชมุคณะกรรมการจดัการเรียนการ
สอน เพื่อประเมินการสอนของอาจารย์จากปี
การศกึษาทีผ่่านมา คือ การสง่ มคอ.3,5 
เนือ้หาการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ และการวดัและประเมินผล 

4.55 .63 มาก
ที่สดุ 

21.00* <.01 4.11 .75 มาก 10.36* <.01 

3. วางระบบผู้สอน โดยพิจารณาจากความ
เช่ียวชาญ ประสบการณ์ โดยดจูากประวตัิของ
อาจารย์ 

4.58 .62 มาก
ที่สดุ 

21.73* <.01 4.15 .76 มาก 10.78* <.01 

4. ก าหนดรายวิชาที่จะท าการเปิดสอนตาม
แผนที่อยูใ่น มคอ.2 

4.53 .63 มาก
ที่สดุ 

20.72* <.01 4.18 .75 มาก 11.47* <.01 

5. อตัราสว่นอาจารย์ผู้สอนตอ่ผู้ เรียน แยกเป็น
ลกัษณะวิชาที่ใช้การบรรยาย ควรมีผู้ เรียนไม่
เกิน 200 คน/ห้อง/1 คน ลกัษณะวิชาทีเ่ป็น
ภาคปฏิบตัิ ควรมีผู้ เรียนประมาณ 8 – 20 คน/
ห้อง/1 คน 

4.55 .61 มาก
ที่สดุ 

21.69* <.01 4.26 .80 มาก 11.98* <.01 

6. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยสอนแบบทีม 
team teaching ไมว่า่จะเป็นวิชาทฤษฎีและ
วิชาปฏิบตั ิ

4.46 .66 มาก 18.48* <.01 4.01 .85 มาก 7.71* <.01 

7. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน สอนในรายวิชาที่
เช่ียวชาญทัง้ภาคทฤษฎีอยา่งน้อย 1 รายวิชา
และภาคปฏิบตัิอยา่งน้อย 1 รายวิชา ในแตล่ะ
ปีการศกึษา 

4.51 .64 มาก
ที่สดุ 

19.88* <.01 3.84 .96 มาก 4.52* <.01 

รวม 4.54 .53 มาก
ที่สดุ 

24.42* <.01 4.07 .63 มาก 11.46* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 78 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคุมการวางระบบผู้สอน โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด(M = 4.54, S = 0.53) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก(M = 4.07, S = 0.63) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ



  242 

ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตาราง 79 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการ
พฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (n = 160) 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็นไปได้ 
ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
และการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย 
คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน 
และอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 

4.51 .71 มาก
ที่สดุ 

17.83* <.01 3.98 .82 มาก 7.35* <.01 

2. ส ารวจจ านวนสิ่งสนบัสนนุที่มีอยูแ่ละ
ความต้องการของบคุลากรและนิสิต 
พร้อมทัง้จดัท าแผนและงบประมาณ โดย
ก าหนดแผนเป็นแผนยอ่ยในแตล่ะปี และ
แผนระยะยาวทกุๆ 4 ปี และขออนมุตัิ
ผ่านที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

4.41 .66 มาก 17.39* <.01 4.02 .76 มาก 8.64* <.01 

3. ท าการจดัซือ้อปุกรณ์ตามที่ก าหนดไว้
ในแผน และมีการก าหนดเจ้าหน้าที่
ควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลสิ่งของ ที่ได้ท า
การจดัซือ้ 

4.51 .61 มาก
ที่สดุ 

20.98* <.01 3.98 .79 มาก 7.77* <.01 

รวม 4.48 .58 มาก 21.09* <.01 4.01 .70 มาก 9.31* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

จากตาราง 79 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคมุการพฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยูใ่น
ระดบัมาก(M = 4.48, S = 0.58) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.01, S = 0.70) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
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ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ตาราง 80 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็นไป
ได้ 

ระดบั t p 

M S M S    
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
และการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย 
คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน และ
อาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 

4.48 .62 มาก 20.00* <.01 4.02 .82 มาก 8.06* <.01 

2. มีการประชมุคณะกรรมการจดัการ
เรียนการสอน เพื่อก าหนดแนวทางการ
สอนของอาจารย์ การจดัท าข้อสอบ 
วิธีการเก็บคะแนน และวิธีการวดัและ
ประเมินผลร่วมกนั 

4.50 .58 มาก
ที่สดุ 

21.70* <.01 4.00 .80 มาก 7.82* <.01 

3. วดัและประเมินผล ในรายวิชาปฏิบตัิ
ประกอบไปด้วย สมรรถภาพ ทกัษะ วดั
ความรู้ และทศันคติ ในรายวิชาทฤษฎี
ประกอบไปด้วย วดัความรู้ และทศันคติ 

4.55 .55 มาก
ที่สดุ 

23.94* <.01 3.90 .902 มาก 5.69* <.01 

4. มีกระบวนการหาคณุภาพของข้อสอบ
โดยการหาความเที่ยงตรง ความเชื่อมัน่ 
ความยากงา่ย อ านาจจ าแนก และความ
เป็นปรนยัให้เหมาะสมในแตล่ะชนิดของ
ข้อสอบ 

4.45 .60 มาก 20.08* <.01 3.89 .91 มาก 5.44* <.01 

5. มีการสอนตามแผนการสอน ตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 คือ หวัข้อในการ
จดัการเรียนรู้สื่อเอกสาร และวิธีสอน 

4.53 .58 มาก
ที่สดุ 

22.41* <.01 3.83 .91 มาก 4.55* <.01 

รวม 4.50 .51 มาก
ที่สดุ 

24.86* <.01 3.93 .71 มาก 7.58* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 80 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคมุกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ(M = 4.50, S = 0.51) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 3.93, S = 0.71)
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการ
ตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพล
ศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูง
กวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 81 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุ
สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
และการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย 
คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน 
และอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 

4.38 .65 มาก 17.16* <.01 3.96 .70 มาก 8.42* <.01 

2. ด าเนินการประชมุสรุปการวิเคราะห์ 
มคอ.5,6 จากแตล่ะภาคการศกึษาและ 
มคอ.7 จากปีการศกึษาทีผ่่านมาแล้วน า
ข้อสรุป ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
หลกัสตูรรายวิชาให้ทนัสมยั ตามรอบ
ของการปรับปรุงหลกัสตูรทกุ 5 ปี 

4.46 .66 มาก 18.37* <.01 4.06 .82 มาก 8.57* <.01 

3. จดัท าสรุป ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
เรียนการสอนในแตล่ะปี เพื่อเป็นข้อมลู
ในการปรับปรุงหลกัสตูร 

4.49 .66 มาก 18.94* <.01 4.06 .78 มาก 9.09* <.01 

รวม 4.44 .61 มาก 19.55* <.01 4.03 .67 มาก 10.02* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 81 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
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ปริญญาตรี ด้านการควบคุมสาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.44, S = 0.61) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.03, S = 0.67) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 82 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการควบคมุการ
ตรวจสอบบณัฑิต (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
และการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย 
คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน และ
อาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขา 

4.50 .65 มาก
ที่สดุ 

19.46* <.01 4.08 .75 มาก 9.83* <.01 

2. จดัท ารูปแบบการตรวจสอบคณุภาพ
บณัฑิตผ่านทางเครือข่ายออนไลน์และ
ประสานงานกบับณัฑิตเพ่ือขอข้อมลู 

4.51 .65 มาก
ที่สดุ 

19.71* <.01 4.10 .78 มาก 9.80* <.01 

3. ส ารวจคณุภาพของบณัฑิตที่จบ
การศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 6 ด้าน 

4.46 .68 มาก 17.98* <.01 3.95 .83 มาก 6.85* <.01 

4. ส ารวจการมีงานท าของบณัฑิตที่ส าเร็จ
การศกึษา โดยจ านวนนิสติต้องไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 80 ของนิสิตที่จบการศกึษาในแต่
ละปีการศกึษา 

4.44 .64 มาก 18.60* <.01 4.02 .80 มาก 8.29* <.01 

5. ส ารวจความพงึพอใจของนายจ้างและ
เพ่ือนร่วมงานที่มีตอ่บณัฑิต 

4.44 .63 มาก 18.89* <.01 3.93 .85 มาก 6.38* <.01 

รวม 4.47 .58 มาก 20.94* <.01 4.02 .67 มาก 9.69* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 82 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการควบคมุการตรวจสอบบณัฑิต โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก
(M = 4.47, S = 0.58) และมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก(M = 4.02, S = 0.67) ซึ่ งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 83 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
การรับนิสิตใหม่ (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ 

ระดั
บ 

t p 
M S M S 

1. ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถึง
ความครบถ้วนขององค์ประกอบใน
คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการรับนิสิต 

4.41 .68 มาก 16.83* <.01 3.96 .82 มาก 7.16* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุใน
วาระการรับนิสิต โดยพิจารณาความเป็น 
ประโยชน์ของเกณฑ์การรับและจ านวนนิสิต 

4.45 .67 มาก 17.90* <.01 4.05 .77 มาก 8.97* <.01 

        

3. ท าการตรวจสอบผลการรับนิสิตจาก
รายงานผลการทดสอบ โดยพิจารณาถงึ
ความเป็นประโยชน์ของความสามารถของ
ผู้สมคัรในการผ่านการทดสอบทกุรายการ 

4.32 .70 มาก 14.79* <.01 4.02 .80 มาก 8.29* <.01 

4. ท าการตรวจสอบการด าเนินการรับนิสิต 
โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของรอบที่ท า
การรับ 

4.41 .69 มาก 16.70* <.01 3.89 .87 มาก 5.70* <.01 

5. ท าการตรวจสอบวิธีการทดสอบ โดย
พิจารณาถึงคณุภาพของการสอบในแตล่ะวิธี 

4.40 .69 มาก 16.51* <.01 4.01 .808 มาก 8.01* <.01 

รวม 4.40 .62 มาก 18.14* <.01 3.99 .74 มาก 8.37* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 83 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการรับนิสิตใหม่ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก(M = 
4.40, S = 0.62) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 3.99, S = 0.74) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ผลการตรวจสอบยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความ
เป็นไปได้สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 84 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
การรับอาจารย์ใหม ่(n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ใหมถ่ึงความครบถ้วนขององค์ประกอบใน
คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการรับอาจารย์ใหม่ 

4.41 .68 มาก 16.83* <.01 3.96 .85 มาก 6.85* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุในวาระ
การรับอาจารย์ใหม ่โดยพิจารณาความเป็น
ประโยชน์ของเกณฑ์การรับและคณุสมบตัิ 

4.42 .68 มาก 17.02* <.01 3.98 .89 มาก 6.92* <.01 

3. ท าการตรวจสอบผลการรับอาจารย์ใหมจ่าก
รายงานผลการทดสอบ โดยพิจารณาถงึความ
เป็นประโยชน์ของความสามารถของผู้สมคัรใน
การผ่านการทดสอบและผ่านคณุสมบตัิทกุ
รายการ 

4.40 .76 มาก 15.02* <.01 3.96 .91 มาก 6.48* <.01 

4. ท าการตรวจสอบการด าเนินการรับอาจารย์
ใหม ่โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของ
กระบวนการรับและคณุภาพของกระบวนการ
รับ รวมถึงท าการตรวจสอบวิธีการสอบ โดย
พิจารณาถึงคณุภาพของการสอบในแตล่ะวิธี 

4.46 .74 มาก 16.38* <.01 3.97 .87 มาก 6.86* <.01 

รวม 4.42 .68 มาก 17.14* <.01 3.97 .81 มาก 7.30* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 



  248 

จากตาราง 84 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการรับอาจารย์ใหม่ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก
(M = 4.42, S = 0.68) และมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก(M = 3.97, S = 0.81) ซึ่ งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 85 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร  

4.42 .77 มาก 15.12* <.01 3.92 .92 มาก 5.78* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุ
ในวาระการก าหนดคณุสมบตัิอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร โดยพิจารณาความ
เป็นประโยชน์ของคณุสมบตัิ 

4.48 .75 มาก 16.50* <.01 4.11 .79 มาก 9.77* <.01 

3. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุ
ในวาระการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบในการบริหาร
หลกัสตูรด้านงานตา่งๆ  โดยพิจารณา
ความครบถ้วนของบทบาทหน้าที่  

4.46 .69 มาก 17.51* <.01 4.01 .83 มาก 7.79* <.01 

รวม 4.45 .71 มาก 16.90* <.01 4.01 .79 มาก 8.26* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 85 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร โดยรวม
มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.45, S = 0.71) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก
(M = 4.01, S = 0.79) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความ
เป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์
และความเป็นไปได้สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 86 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
การปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการ
ผู้ รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศกึษา 

4.46 .69 มาก 17.40* <.01 4.05 .83 มาก 8.30* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานสรุปผล
กิจกรรม โดยพิจารณาถึงความครบถ้วน
ของการจดักิจกรรมและจ านวนผู้ เข้าร่วม
โครงการ 

4.46 .69 มาก 17.51* <.01 3.95 .83 มาก 6.79* <.01 

3. ท าการตรวจสอบความรู้ก่อน – หลงั ที่
ได้จากการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษาของ
นิสิต/นกัศกึษา โดยพิจารณาถึงคณุภาพ
ของกิจกรรม 

4.41 .73 มาก 15.62* <.01 3.91 .87 มาก 6.04* <.01 

รวม 4.44 .66 มาก 17.92* <.01 3.97 .79 มาก 7.52* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 86 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษา โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.44, S = 0.66) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 3.97, S = 0.79) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 87 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการจดั
กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสิต 

4.50 .70 มาก
ที่สดุ 

18.17* <.01 4.02 .83 มาก 7.98* <.01 

2. ท าการตรวจสอบแผนงานการจดั
กิจกรรมและรายงานสรุปผลกิจกรรม 
โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของการ
จดักิจกรรมและจ านวนผู้ เข้าร่วม 

4.40 .70 มาก 16.30* <.01 4.02 .85 มาก 7.77* <.01 

รวม 4.45 .65 มาก 18.40* <.01 4.02 .80 มาก 8.29* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 87 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.45, S = 0.65) และมี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.02, S = 0.80) ซึ่งเม่ือปรียบเทียบความแตกต่างของด้าน
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ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 88 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคณุภาพของรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ถึงความครบถ้วนขององค์ประกอบใน
คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

4.40 .73 มาก 15.53* <.01 4.01 .89 มาก 7.34* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุในวาระ
ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศก์ 
โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของบทบาทและ
หน้าท่ี  

4.32 .77 มาก 13.49* <.01 3.99 .87 มาก 7.16* <.01 

3. ท าการตรวจสอบเอกสารสดัสว่นอาจารย์
นิเทศตอ่นิสติ/นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
โดยพิจารณาความเป็นประโยชน์ของจ านวนการ
ดแูลนิสติฝึกประสบการณ์ ให้เป็นไปตามครุุสภา
ก าหนด 

4.36 .71 มาก 15.28* <.01 4.08 .83 มาก 8.90* <.01 

4. ท าการตรวจสอบเอกสารการคดัเลือก
สถานศกึษาท่ีใช้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย
พิจารณาความเป็นประโยชน์ในการคดัเลอืก
สถานศกึษา ให้เป็นไปตามครุุสภาก าหนด 

4.44 .71 มาก 16.67* <.01 4.15 .81 มาก 10.21* <.01 

5. ท าการตรวจสอบเอกสารการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลีย้ง โดยพิจารณาถึง
คณุภาพของการให้ค าปรึกษา 

4.41 .65 มาก 17.55* <.01 4.06 .76 มาก 9.44* <.01 

6. ท าการตรวจสอบความรู้ท่ีได้จากการสมัมนา
การฝึกประสบการณ์ของนกัศกึษา โดยพิจารณา
ถึงคณุภาพของกิจกรรม 

4.45 .61 มาก 19.74* <.01 4.09 .72 มาก 10.35* <.01 

รวม 4.40 .62 มาก 18.11* <.01 4.06 .70 มาก 10.24* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 88 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.40, S = 0.62) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.06, S = 0.70) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 89 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
การประเมินผู้ เรียน (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

4.40 .63 มาก 17.98* <.01 4.06 .76 มาก 9.34* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุ
ในวาระการประเมินผลผู้ เรียน โดย
พิจารณาความครบถ้วนของเกณฑ์การ
ประเมินในรายวิชาปฏบิตัิและทฤษฎ ี

4.40 .69 มาก 16.51* <.01 4.01 .84 มาก 7.78* <.01 

3. ท าการตรวจสอบเอกสารการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน โดย
พิจารณาความครบถ้วนตามที่ระบไุว้ใน 
มคอ.3 

4.33 .71 มาก 14.69* <.01 4.03 .83 มาก 8.04* <.01 

รวม 4.38 .63 มาก 17.45* <.01 4.03 .76 มาก 8.96* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 89 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
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ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการประเมินผู้ เรียน โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก
(M = 4.38, S = 0.63) และมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก(M = 4.03, S = 0.76) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 90 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
การดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4.35 .73 มาก 14.58* <.01 4.03 .83 มาก 8.04* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุ
ในวาระก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยพิจารณาถึงความ
ครบถ้วนของบทบาทและหน้าที่ 

4.42 .66 มาก 17.49* <.01 4.00 .86 มาก 7.34* <.01 

3. ท าการตรวจสอบรายงานสรุปผลการ
ให้ค าปรึกษาโดยพิจารณาถึงความ
ครบถ้วนและคณุภาพของการให้
ค าปรึกษา 

4.40 .79 มาก 14.32* <.01 3.95 .88 มาก 6.45* <.01 

รวม 4.39 .69 มาก 16.18* <.01 3.99 .76 มาก 8.11* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 90 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.39, S = 0.69) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 3.99, S = 0.76) ซึ่ง
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เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 91 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
การพฒันาอาจารย์ (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการพฒันา
อาจารย์  

4.41 .71 มาก 16.19* <.01 3.86 .88 มาก 5.27* <.01 

2. ท าการตรวจสอบแผนการพฒันา
อาจารย์ โดยพิจารณาถึงครบถ้วนของ
แผนงาน 

4.36 .76 มาก 14.26* <.01 3.93 .92 มาก 5.95* <.01 

3. ท าการตรวจสอบเอกสารการพฒันา
อาจารย์ โดยพิจารณาถึงความครบถ้วน
ในการเข้าร่วมตามหวัข้อที่ก าหนด 

4.40 .75 มาก 15.18* <.01 3.93 .91 มาก 5.93* <.01 

4. ท าการตรวจสอบรายงานผลการเข้า
ร่วมการอบรม  โดยพิจารณาถึงความรู้ที่
ได้รับ 

4.33 .75 มาก 13.86* <.01 3.92 .94 มาก 5.66* <.01 

รวม 4.37 .70 มาก 15.85* <.01 3.91 .85 มาก 6.14* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 91 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการพฒันาอาจารย์ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก
(M = 4.37, S = 0.70) และมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก(M = 3.91, S = 0.85) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
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ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 92 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
การวางระบบผู้สอน (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถงึ
ความครบถ้วนขององค์ประกอบในคณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูร 

4.37 .75 มาก 14.59* <.01 3.85 .99 มาก 4.46* <.01 

2. ท าการตรวจสอบเอกสารการประเมินการสอนของ
อาจารย์ โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของหน้าท่ี
อาจารย์ผู้สอน 

4.30 .77 มาก 13.05* <.01 3.91 .86 มาก 6.03* <.01 

3. ท าการตรวจสอบประวตัขิองอาจารย์ โดยพิจารณา
ถึงเช่ียวชาญ 

4.29 .74 มาก 13.55* <.01 3.90 .87 มาก 5.81* <.01 

4. ท าการตรวจสอบสรุปแผนการเรียนประจ าปี โดย
พิจารณาความเป็นประโยชน์ของรายวิชาตามแผนท่ี
อยู่ใน มคอ.2 

4.43 .67 มาก 17.45* <.01 3.97 .88 มาก 6.75* <.01 

5. ท าการตรวจสอบรายช่ือผู้ เรียนในระบบลงทะเบียน 
โดยพิจารณาความเป็นประโยชน์ของจ านวนผู้ เรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลติครู 

4.37 .69 มาก 15.85* <.01 3.93 .86 มาก 6.38* <.01 

6. ท าการตรวจสอบสรุปภาระงานการสอนของ
อาจารย์ โดยพิจารณาความครบถ้วนถึงภาระงานการ
สอนภาคปฏิบตัแิละภาคทฤษฎี 

4.33 .67 มาก 15.47* <.01 3.97 .82 มาก 7.29* <.01 

รวม 4.35 .67 มาก 16.05* <.01 3.92 .81 มาก 6.56* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 92 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการวางระบบผู้สอน โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก
(M = 4.35, S = 0.67) และมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก(M = 3.92, S = 0.81) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
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ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 93 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
การพฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

4.43 .69 มาก 16.90* <.01 4.02 .80 มาก 8.29* <.01 

2. ท าการตรวจสอบแผนการจดัซือ้และ
งบประมาณ โดยพิจารณาตามความ
ต้องการและความจ าเป็นของบคุลากร
และนิสิต 

4.41 .66 มาก 17.39* <.01 3.95 .90 มาก 6.30* <.01 

3. ท าการตรวจสอบแผนสรุปงาน
ประจ าปีถึงความครบถ้วนของอปุกรณ์ที่
จดัซือ้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน 

4.38 .66 มาก 16.92* <.01 3.93 .87 มาก 6.33* <.01 

รวม 4.41 .64 มาก 17.96* <.01 3.97 .79 มาก 7.49* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 93 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการพฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่
ในระดับมาก(M = 4.41, S = 0.64) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก(M = 3.97, S = 0.79) 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการ
ตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพล
ศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูง
กวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 94 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการถงึ
ความครบถ้วนขององค์ประกอบในคณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูร 

4.41 .74 มาก 15.44* <.01 3.91 .85 มาก 6.08* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุในวาระ
การจดัการเรียนการสอนการ โดยพิจารณาความ
เป็นประโยชน์ของการก าหนดแนวทางการสอน
ของอาจารย์ การจดัท าข้อสอบ วิธีการเก็บคะแนน 
และวิธีการวดัและประเมินผล 

4.38 .71 มาก 15.63* <.01 4.01 .79 มาก 8.23* <.01 

3. ท าการตรวจสอบเอกสารการวดัและประเมินผล 
ในรายวิชาปฏิบตัแิละรายวิชาทฤษฎี โดยพิจารณา
ถึงความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน มคอ.3 และ
คณุภาพของการวดัและประเมินผล 

4.40 .77 มาก 14.70* <.01 3.93 .87 มาก 6.22* <.01 

4. ท าการตรวจสอบจากสรุปผลการหาคณุภาพ
ของข้อสอบ โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนของ
การหาคณุภาพของข้อสอบ 

4.41 .71 มาก 16.19* <.01 3.96 .93 มาก 6.28* <.01 

5. ท าการตรวจสอบการสอนตามหวัข้อในการ
จดัการเรียนรู้ สื่อเอกสาร และวิธีการสอน โดยการ
สงัเกตถึงความเป็นประโยชน์และครบถ้วน ให้
ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3  

4.38 .74 มาก 15.00* <.01 3.93 .93 มาก 5.80* <.01 

รวม 4.40 .66 มาก 17.09* <.01 3.95 .80 มาก 7.09* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 94 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่
ในระดับมาก(M = 4.40, S = 0.66) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก(M = 3.95, S = 0.80) 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการ
ตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพล
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ศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูง
กวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ตาราง 95 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

4.39 .69 มาก 16.33* <.01 3.90 .93 มาก 5.42* <.01 

2. ท าการตรวจสอบรายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7  โดย
พิจารณาถึงคณุภาพของรายงานสรุปผล 

4.35 .74 มาก 14.50* <.01 3.98 .89 มาก 6.87* <.01 

3. ท าการตรวจสอบเอกสารสรุปการ
จดัการเรียนการสอน โดยพิจารณาถึง
ความครบถ้วนในการจดัการเรียนการ
สอน 

4.44 .69 มาก 17.09* <.01 4.05 .83 มาก 8.44* <.01 

รวม 4.39 .66 มาก 16.99* <.01 3.98 .80 มาก 7.55* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 95 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบสาระของรายวิชาในหลกัสูตร โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.39, S = 0.66) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 3.98, S = 0.80) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 96 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ
การตรวจสอบบณัฑิต (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. ท าการตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการถึงความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

4.42 .72 มาก 16.18* <.01 4.05 .88 มาก 7.89* <.01 

2. ท าการตรวจสอบข้อมลูในระบบ ถึง
ความครบถ้วนของข้อมลู  

4.39 .71 มาก 15.91* <.01 3.95 .94 มาก 6.03* <.01 

3. ท าการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
บณัฑิตที่จบการศกึษาตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒิุทัง้ 6 ด้าน โดยพิจารณาถึงถกูต้อง
ตรงตามที่ระบใุน มคอ.2 

4.46 .66 มาก 18.37* <.01 3.95 .84 มาก 6.73* <.01 

4. ท าการตรวจสอบข้อมลูการมีงานท าของ
บณัฑิตที่ส าเร็จการศกึษาในระบบ โดย
พิจารณาถึงความครบถ้วนของข้อมลู 

4.43 .67 มาก 17.45* <.01 3.92 .92 มาก 5.83* <.01 

รวม 4.42 .65 มาก 17.94* <.01 3.96 .81 มาก 7.25* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 96 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบการตรวจสอบบณัฑิต โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบั
มาก(M = 4.42, S = 0.65) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก(M = 3.96, S = 0.81) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 97 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการ
รับนิสิตใหม ่(n = 160) 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมิน
กระบวนการรับนิสิต โดยประกอบไปด้วย 
ประธานหลกัสตูร และอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา 

4.43 .74 มาก 15.81* <.01 3.99 .78 มาก 7.91* <.01 

2. ท าการประเมินกระบวนการรับนิสิต
โดยประเมินกบัผู้ เข้ารับการสอบคดัเลอืก 

4.43 .64 มาก 18.38* <.01 4.01 .87 มาก 7.52* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุ
กระบวนการสอบคดัเลือก 

4.41 .65 มาก 17.64* <.01 4.05 .83 มาก 8.44* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบประเมินและ
แบบสมัภาษณ์ 

4.41 .67 มาก 17.06* <.01 3.93 .89 มาก 6.07* <.01 

5. ผลของกระบวนการรับนิสิตมีความ
เป็นไปได้อยูใ่นระดบัดี 

4.38 .72 มาก 15.44* <.01 3.96 .81 มาก 7.17* <.01 

รวม 4.41 .63 มาก 18.38* <.01 3.99 .74 มาก 8.31* <.01 
 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 97 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินการรับนิสิตใหม่ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 
4.41, S = 0.63) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 3.99, S = 0.74)  ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี
กบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและ
ภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 98 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการ
รับอาจารย์ใหม่ (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมิน
กระบวนการรับอาจารย์ใหม ่โดย
ประกอบไปด้วย ประธานหลกัสตูร และ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

4.40 .71 มาก 16.10* <.01 3.88 .84 มาก 5.67* <.01 

2. ท าการประเมินกระบวนการรับ
อาจารย์ใหมโ่ดยประเมินกบัอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 

4.43 .71 มาก 16.47* <.01 4.03 .78 มาก 8.52* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุ
กระบวนการสอบคดัเลือก 

4.35 .72 มาก 15.01* <.01 3.98 .85 มาก 7.16* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบประเมิน 4.31 .67 มาก 15.31* <.01 3.95 .81 มาก 7.04* <.01 
5. ผลของกระบวนการรับอาจารย์ใหมมี่
ความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัดี 

4.36 .73 มาก 14.92* <.01 3.93 .82 มาก 6.67* <.01 

รวม 4.37 .66 มาก 16.55* <.01 3.95 .74 มาก 7.78* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 98 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินการรับอาจารย์ใหม่ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก  
(M = 4.37, S = 0.66) และมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก(M = 3.95, S = 0.74) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 99 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมิน
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรท าการ
ประเมินอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

4.40 .71 มาก 15.81* <.01 3.96 .83 มาก 6.97* <.01 

2. ท าการประเมินผลงานการบริหาร
หลกัสตูร โดยประเมินกบัอาจารย์ผู้สอน 

4.45 .69 มาก 17.20* <.01 4.06 .79 มาก 9.00* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุภาค
การศกึษา 

4.38 .79 มาก 13.93* <.01 4.07 .85 มาก 8.47* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบประเมิน และ
แบบสมัภาษณ์ 

4.38 .69 มาก 16.24* <.01 4.08 .81 มาก 9.00* <.01 

5. ผลของการบริหารหลกัสตูรมีความ
เป็นไปได้อยูใ่นระดบัดี 

4.43 .71 มาก 16.47* <.01 4.05 .84 มาก 8.23* <.01 

รวม 4.41 .67 มาก 17.09* <.01 4.04 .76 มาก 9.04* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 99 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยัน
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร โดยรวมมี
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.41, S = 0.67) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก
(M = 4.04, S = 0.76) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความ
เป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์
และความเป็นไปได้สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 100 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการ
ปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมินความรู้
ที่ได้รับจากกิจกรรม และประเมินความพงึ
พอใจที่มีตอ่กิจกรรม โดยประกอบไปด้วย 
ประธานหลกัสตูร และอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา 

4.42 .70 มาก 16.58* <.01 4.09 .82 มาก 9.13* <.01 

2. ท าการประเมินความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม 
และความพงึพอใจที่มีตอ่กิจกรรมโดย
ประเมินกบัผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

4.43 .70 มาก 16.78* <.01 4.03 .73 มาก 9.19* <.01 

3. ด าเนินการประเมินก่อน และหลงัสิน้สดุ
กิจกรรมการปฐมนิเทศ 

4.42 .67 มาก 17.25* <.01 4.04 .86 มาก 7.96* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบไปด้วย 
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 

4.40 .70 มาก 16.21* <.01 3.91 .86 มาก 6.03* <.01 

5. ผลของการปฐมนิเทศท าให้นิเทศนิสติ/
นกัศกึษาได้รับความรู้เพ่ิมขึน้ และความพงึ
พอใจอยูใ่นระดบัดี 

4.39 .72 มาก 15.53* <.01 3.96 .80 มาก 7.31* <.01 

รวม 4.41 .64 มาก 17.83* <.01 4.00 .72 มาก 8.85* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 100 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินการปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษา โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.41, S = 0.64) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.00, S = 0.72) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 101 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมิน
กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้
ประเมินความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม  

4.40 .73 มาก 15.53* <.01 4.03 .87 มาก 7.76* <.01 

2. ท าการประเมินความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม โดยประเมินกบันิสิต/นกัศกึษา
ผู้ เข้าร่วม 

4.43 .70 มาก 16.68* <.01 4.07 .87 มาก 8.33* <.01 

3. ด าเนินการประเมินก่อน – หลงัสิน้สดุ
กิจกรรมและเม่ือสิน้สดุภาคการศกึษา 

4.40 .70 มาก 16.21* <.01 4.00 .89 มาก 7.16* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบไปด้วย 
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 

4.38 .70 มาก 15.74* <.01 3.93 .88 มาก 6.23* <.01 

5. ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้
นิเทศนิสิต/นกัศกึษาได้รับความรู้เพ่ิมขึน้  

4.38 .72 มาก 15.36* <.01 3.93 .88 มาก 6.17* <.01 

รวม 4.40 .66 มาก 17.13* <.01 3.99 .81 มาก 7.71* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 101 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.40, S = 0.66) และมี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 3.99, S = 0.81) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้าน
ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 102 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้ประเมิน
คณุภาพการนิเทศก์ของอาจารย์นิเทศก์ และประเมิน
คณุภาพการท างานของฝ่ายฝึกประสบการณ์ 

4.37 .68 มาก 16.06* <.01 3.94 .84 มาก 6.61* <.01 

2. ท าการประเมินคณุภาพการนิเทศก์ของอาจารย์
นิเทศก์ และประเมินคณุภาพการท างานของฝ่ายฝึก
ประสบการณ์ โดยประเมินกบันิสติฝึกประสบการณ์ 

4.38 .68 มาก 16.36* <.01 3.98 .85 มาก 7.09* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุภาคการศกึษา 4.39 .69 มาก 16.33* <.01 4.05 .87 มาก 7.95* <.01 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสมัภาษณ์ และแบบประเมิน 4.38 .71 มาก 15.63* <.01 3.95 .85 มาก 6.73* <.01 

5. ผลของการนิเทศก์ ท าให้นิสติ/นกัศกึษาสามารถ
น าไปพฒันาการสอน การจดักิจกรรม และเอกสาร
ทางวิชาการ(แผนการสอน/วิจยั/นวตักรรม) 

4.43 .67 มาก 17.45* <.01 4.00 .81 มาก 7.74* <.01 

รวม 4.39 .64 มาก 17.64* <.01 3.98 .77 มาก 7.88* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 102 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.39, S = 0.64) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 3.98, S = 0.77) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 



  266 

ตาราง 103 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการ
ประเมินผู้ เรียน (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้
ประเมินอาจารย์ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ 6 ด้าน ระดบัรายวชิา 

4.38 .69 มาก 15.94* <.01 4.00 .77 มาก 8.13* <.01 

2. ท าการประเมินอาจารย์ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ 6 ด้าน 
ระดบัรายวิชา โดยประเมินกบัผู้ เรียน 

4.36 .69 มาก 15.68* <.01 3.95 .77 มาก 7.34* <.01 

3. ด าเนินการประเมินตอนกลางภาคของ
ภาคการศกึษาและเม่ือสิน้สดุภาค
การศกึษา 

4.36 .72 มาก 15.18* <.01 4.04 .77 มาก 8.82* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบ
สมัภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสงัเกต  และ
แบบสอบถาม 

4.33 .71 มาก 14.69* <.01 3.98 .79 มาก 7.64* <.01 

5. ผลของอาจารย์ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ 6 ด้าน ระดบัรายวชิา 
มีคณุภาพอยูใ่นระดบัด ี

4.41 .68 มาก 16.92* <.01 3.96 .84 มาก 6.91* <.01 

รวม 4.37 .65 มาก 16.80* <.01 3.98 .72 มาก 8.48* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
จากตาราง 103 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั

คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินการประเมินผู้ เรียน โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก   
(M = 4.37, S = 0.65) และมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก(M = 3.98, S = 0.72) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 



  267 

ตาราง 104 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการ
ดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมิน
คณุภาพการให้ค าปรึกษา โดยประกอบ
ไปด้วย กรรมการบริหารหลกัสตูร และ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

4.38 .69 มาก 16.24* <.01 3.98 .85 มาก 7.09* <.01 

2. ท าการประเมินคณุภาพการให้
ค าปรึกษา โดยประเมินกบัผู้ เรียน 

4.36 .69 มาก 15.76* <.01 3.99 .74 มาก 8.34* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุภาค
การศกึษา 

4.39 .71 มาก 15.91* <.01 4.01 .75 มาก 8.67* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสมัภาษณ์ 4.32 .68 มาก 15.18* <.01 3.98 .82 มาก 7.35* <.01 

5. ผลของการให้ค าปรึกษา นิสติสามารถ
น าไปเป็นแนวทาง และการแก้ปัญหาใน
การเรียนและการอยูร่่วมกนัใน
มหาวิทยาลยั 

4.36 .69 มาก 15.68* <.01 3.98 .82 มาก 7.48* <.01 

รวม 4.36 .63 มาก 17.22* <.01 3.99 .72 มาก 8.57* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 104 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินการดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.36, S = 0.63) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 3.99, S = 0.72) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 105 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการ
พฒันาอาจารย์ (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้
ประเมินแนวทางการน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้ 

4.40 .69 มาก 16.42* <.01 3.98 .82 มาก 7.35* <.01 

2. ท าการประเมินแนวทางการน าความรู้
ที่ได้จากการอบรมไปใช้ โดยประเมินกบั
อาจารย์ 

4.43 .68 มาก 17.12* <.01 4.02 .76 มาก 8.64* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุปี
การศกึษา 

4.37 .68 มาก 16.06* <.01 3.98 .79 มาก 7.77* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสมัภาษณ์ และ
แบบสอบถาม 

4.32 .68 มาก 15.18* <.01 3.96 .81 มาก 7.17* <.01 

5. ผลของการพฒันา อาจารย์สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการสอนและพฒันา
ผลงานวิชาการ  

4.36 .66 มาก 16.41* <.01 4.00 .74 มาก 8.50* <.01 

รวม 4.38 .62 มาก 17.67* <.01 3.99 .71 มาก 8.65* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 105 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินการพัฒนาอาจารย์ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก   
(M = 4.38, S = 0.62) และมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก(M = 3.99, S = 0.71) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 106 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการ
วางระบบผู้สอน (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้
ประเมินการจดัการเรียนการสอนของ
หลกัสตูร 

4.43 .67 มาก 17.69* <.01 3.98 .73 มาก 8.38* <.01 

2. ท าการประเมินการจดัการเรียนการ
สอน โดยประเมินกบัอาจารย์ผู้สอน 

4.39 .66 มาก 17.01* <.01 3.99 .78 มาก 7.99* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุภาค
การศกึษา 

4.37 .69 มาก 15.85* <.01 4.04 .76 มาก 9.00* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม 4.33 .68 มาก 15.55* <.01 4.02 .77 มาก 8.55* <.01 
5. ผลของการจดัการเรียนการสอนของ
หลกัสตูรมีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 

4.40 .67 มาก 16.87* <.01 4.01 .75 มาก 8.61* <.01 

รวม 4.38 .63 มาก 17.58* <.01 4.01 .69 มาก 9.39* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 106 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินการวางระบบผู้สอน โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก  
(M = 4.38, S = 0.63) และมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก(M = 4.01, S = 0.69) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 107 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการ
พฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมินแนว
ทางการน าสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ที่ได้จากการ
จดัซือ้ไปใช้ และประเมินความพงึพอใจในการ
ใช้งาน โดยประกอบไปด้วย หวัหน้าสาขาวิชา 
และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

4.31 .71 มาก 14.53* <.01 4.03 .71 มาก 9.48* <.01 

2. ท าการประเมินแนวทางการน าสิ่งสนบัสนนุ
การเรียนรู้ที่ได้จากการจดัซือ้ไปใช้ และ
ประเมินความพงึพอใจในการใช้งาน โดย
ประเมินกบัอาจารย์ผู้สอน และผู้ เรียน 

4.33 .66 มาก 15.99* <.01 3.95 .82 มาก 6.98* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุภาค
การศกึษา 

4.33 .73 มาก 14.34* <.01 4.01 .75 มาก 8.67* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบตรวจสอบสอบถาม 
และแบบสมัภาษณ์ 

4.33 .73 มาก 14.42* <.01 4.06 .69 มาก 10.20* <.01 

5. ผลของการพฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
อาจารย์สามารถน าสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ ไป
ใช้ในการสอนและพฒันาผู้ เรียน และความพงึ
พอใจในการใช้งานอยูใ่นระดบัดี 

4.31 .71 มาก 14.53* <.01 4.01 .66 มาก 9.82* <.01 

รวม 4.32 .66 มาก 15.79* <.01 4.01 .65 มาก 10.09* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 107 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินการพฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยูใ่น
ระดบัมาก(M = 4.32, S = 0.66) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.01, S = 0.65) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
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ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

ตาราง 108 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมิน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้
ประเมินการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน  

4.36 .68 มาก 15.88* <.01 4.00 .70 มาก 8.91* <.01 

2. ท าการประเมินการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยประเมินกบั
ผู้ เรียน 

4.41 .67 มาก 17.15* <.01 4.05 .78 มาก 8.94* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุภาค
การศกึษา 

4.33 .73 มาก 14.34* <.01 4.00 .73 มาก 8.65* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบ
สมัภาษณ์ และแบบสอบถาม 

4.37 .68 มาก 16.06* <.01 3.98 .83 มาก 7.28* <.01 

5. ผลของการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนมีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 

4.40 .66 มาก 17.20* <.01 4.01 .78 มาก 8.25* <.01 

รวม 4.37 .64 มาก 17.12* <.01 4.01 .66 มาก 9.69* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 108 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยูใ่น
ระดับมาก(M = 4.37, S = 0.64) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก(M =4.01, S = 0.66) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 109 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมิน
สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมิน
คณุภาพของผลสรุปการวิเคราะห์ มคอ. 
5,6 และ 7 โดยประกอบไปด้วย อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 

4.39 .67 มาก 16.77* <.01 3.90 .88 มาก 5.78* <.01 

2. ท าการประเมินคณุภาพของผลสรุป
การวิเคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7 โดย
ประเมินกบักรรมการบริหารหลกัสตูร 

4.42 .67 มาก 17.25* <.01 4.01 .83 มาก 7.79* <.01 

3. ด าเนินการประเมินเม่ือสิน้สดุปี
การศกึษา  

4.36 .67 มาก 16.19* <.01 4.00 .83 มาก 7.53* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม 4.35 .67 มาก 15.93* <.01 4.05 .79 มาก 8.70* <.01 

5. ผลของการสรุปการวิเคราะห์ มคอ. 
5,6 และ 7 มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 

4.38 .67 มาก 16.59* <.01 4.00 .80 มาก 7.82* <.01 

รวม 4.38 .63 มาก 17.55* <.01 3.99 .75 มาก 8.30* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 109 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินสาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมาก(M = 4.38, S = 0.63) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 3.99, S = 0.75) ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 110 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการประเมินการ
ตรวจสอบบณัฑิต (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้ประเมิน
ความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต และประเมิน
มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 6 
ด้าน 

4.43 .64 มาก 18.38* <.01 4.06 .78 มาก 9.15* <.01 

2. ท าการประเมินความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต 
โดยประเมินกบัหวัหน้างาน/ผู้บงัคบับญัชา 
ประเมินมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาติทัง้ 6 ด้าน โดยประเมินกบับณัฑิต 

4.41 .67 มาก 17.15* <.01 4.01 .78 มาก 8.25* <.01 

3. ด าเนินการประเมินหลงัจากจบการศกึษาไป
แล้ว 6 เดือน 

4.36 .72 มาก 15.10* <.01 4.09 .85 มาก 8.80* <.01 

4. เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม และแบบ
สมัภาษณ์ 

4.37 .68 มาก 16.06* <.01 4.05 .74 มาก 9.37* <.01 

5. ผลความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิตอยูใ่นระดบัดี 
และมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 
6 ด้าน อยูใ่นระดบัด ี

4.36 .70 มาก 15.56* <.01 4.10 .84 มาก 9.08* <.01 

รวม 4.39 .63 มาก 17.74* <.01 4.06 .72 มาก 9.83* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 110 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ด้านการประเมินการตรวจสอบบณัฑิต โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก
(M = 4.39, S = 0.63) และมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก(M = 4.06, S = 0.72) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์
ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 111 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการรับนิสิตใหม ่(n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนแผนและ
กระบวนการรับนิสิตใหม ่ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.40 .62 มาก 18.17* <.01 4.09 .79 มาก 9.39* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนแผนและ
กระบวนการรับนิสิตใหม ่โดยด าเนินการ
กบัผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง ซึง่ประกอบไปด้วย 
ผู้ เข้ารับการคดัเลือก ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการการคดัเลือก 

4.39 .68 มาก 16.55* <.01 4.08 .79 มาก 9.33* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.40 .67 มาก 16.87* <.01 4.01 .78 มาก 8.40* <.01 

รวม 4.39 .62 มาก 18.14* <.01 4.06 .71 มาก 10.06* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 111 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการรับนิสิตใหม่ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่
ในระดบัปานกลาง(M = 4.39, S = 0.62) และมีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัปานกลาง(M = 4.06, S 
= 0.71)  ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของ
การตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชา
พลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 112 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการรับอาจารย์ใหม ่(n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนแผนและ
กระบวนการรับอาจารย์ใหม ่
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.40 .64 มาก 17.71* <.01 3.90 .89 มาก 5.63* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนแผนและ
กระบวนการรับรับอาจารย์ใหม ่โดย
ด าเนินการกบั คณะกรรมการสอบ
คดัเลือกอาจารย์ใหม ่

4.39 .66 มาก 17.01* <.01 4.09 .80 มาก 9.30* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.39 .62 มาก 18.07* <.01 4.08 .77 มาก 9.62* <.01 

รวม 4.39 .60 มาก 18.75* <.01 4.02 .73 มาก 9.03* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 112 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการรับอาจารย์ใหม่ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์
อยูใ่นระดบัมาก(M = 4.39, S = 0.60) และมีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก(M = 4.02, S = 0.73) 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการ
ตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพล
ศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูง
กวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 113 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสตูร 
ด าเนินการทบทวนการปฏิบตังิานของอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร การบริหารหลกัสตูร และ
คณุภาพการบริหารหลกัสตูร ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา และผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายนอก 

4.38 .67 มาก 16.68* <.01 4.01 .86 มาก 7.58* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนการปฏิบตังิานของอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร การบริหารหลกัสตูร และ
คณุภาพการบริหารหลกัสตูร โดยด าเนินการกบั 
หวัหน้าภาควิชา อาจารย์ประจ าหลกัสตูร อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร และนิสติ/นกัศกึษา 

4.44 .64 มาก 18.60* <.01 3.95 .81 มาก 6.98* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การสนทนากลุม่ 
(Focus Group) และแบบประเมิน  

4.40 .63 มาก 17.98* <.01 4.04 .70 มาก 9.77* <.01 

รวม 4.41 .62 มาก 18.56* <.01 4.00 .69 มาก 9.14* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 113 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.41, S = 0.62) และมีความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก(M = 4.00, S = 0.69) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็น
ประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความ
เป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและภาพรวมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 114 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนเนือ้หาและ
กระบวนการจดักิจกรรม ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.40 .637
38 

มาก 17.98* <.01 3.99 .78 มาก 7.99* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนเนือ้หาและ
กระบวนการจดักิจกรรม โดยด าเนินการ
กบั ผู้ เข้าร่วม คณะกรรมการจดักิจกรรม 

4.34 .718
55 

มาก 14.85* <.01 3.93 .79 มาก 6.93* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.46 .662
77 

มาก 18.48* <.01 4.05 .68 มาก 10.27
* 

<.01 

รวม 4.40 .61 มาก 18.50* <.01 3.99 .67 มาก 9.34* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 114 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา โดยรวมมีความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.40, S = 0.61) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 3.99, 
S = 0.67) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของ
การตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชา
พลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 115 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (n = 
160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนเนือ้หาของกิจกรรม 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.43 .67 มาก 17.45* <.01 3.88 .86 มาก 5.58* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนเนือ้หาของกิจกรรม 
โดยด าเนินการกบัผู้ เข้าร่วม และ
คณะกรรมการจดักิจกรรม 

4.38 .70 มาก 15.74* <.01 3.95 .88 มาก 6.45* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.38 .68 มาก 16.45* <.01 3.98 .80 มาก 7.56* <.01 

รวม 4.40 .67 มาก 17.00* <.01 3.93 .77 มาก 7.16* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 115 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.40, S = 
0.67) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก(M = 3.93, S = 0.77) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับ
เกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูงกว่าเกณฑ์ในทุกรายการและ
ภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 116 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนการปฎิบตัหิน้าที่
ของอาจารย์นิเทศก์ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.43 .71 มาก 16.47* <.01 3.92 .86 มาก 6.21* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนการปฎิบตัิหน้าที่
ของอาจารย์นิเทศ โดยด าเนินการกบั
อาจารย์นิเทศก์ 

4.39 .69 มาก 16.33* <.01 3.93 .88 มาก 6.23* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้เทคนิค
การสมัภาษณ์ 

4.35 .69 มาก 15.51* <.01 3.93 .93 มาก 5.85* <.01 

รวม 4.39 .66 มาก 17.01* <.01 3.93 .82 มาก 6.65* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 116 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรวมมีความ
เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.39, S = 0.66) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 
3.93, S = 0.82) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
ของการตรวจสอบยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความ
เป็นไปได้สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 117 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการประเมินผู้ เรียน (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนเนือ้หารายวิชาและ
การจดักิจกรรม ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.36 .69 มาก 15.68* <.01 3.98 .80 มาก 7.56* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนเนือ้หารายวิชาและ
การจดักิจกรรม โดยด าเนินการกบัผู้ เรียน 

4.37 .67 มาก 16.50* <.01 4.05 .79 มาก 8.79* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.38 .67 มาก 16.68* <.01 4.06 .79 มาก 9.00* <.01 

รวม 4.37 .63 มาก 17.30* <.01 4.03 .72 มาก 9.26* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 117 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการประเมินผู้ เรียน โดยรวมมีความเป็นประโยชน์
อยูใ่นระดบัมาก(M = 4.37, S = 0.63) และมีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก(M = 4.03, S = 0.72) 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการ
ตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพล
ศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูง
กวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 118 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนแนวทางและ
กระบวนการด าเนินการให้ค าปรึกษา 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.39 .69 มาก 16.33* <.01 3.92 .86 มาก 6.21* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนแนวทางและ
กระบวนการด าเนินการให้ค าปรึกษา 
โดยด าเนินการกบัอาจารย์ทีป่รึกษา 

4.40 .66 มาก 17.20* <.01 3.96 .83 มาก 6.97* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.33 .69 มาก 15.06* <.01 3.92 .85 มาก 6.31* <.01 

รวม 4.37 .64 มาก 17.18* <.01 3.93 .74 มาก 7.42* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 118 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต โดยรวมมีความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.37, S = 0.64) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 3.93, 
S = 0.74) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของ
การตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชา
พลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 119 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันาอาจารย์ (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนกระบวนการ 
ขัน้ตอน และวิธีการพฒันาอาจารย์ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.34 .68 มาก 15.63* <.01 3.96 .78 มาก 7.59* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนกระบวนการ 
ขัน้ตอน และวิธีการพฒันาอาจารย์ โดย
ด าเนินการกบัอาจารย์ผู้สอน 

4.38 .69 มาก 16.24* <.01 4.04 .81 มาก 8.39* <.01 

3. ทบทวนกระบวนการ ขัน้ตอน และ
วิธีการพฒันาอาจารย์โดยใช้เทคนิคการ
สมัภาษณ์แบบเชิงลกึ  

4.40 .68 มาก 16.64* <.01 4.03 .81 มาก 8.27* <.01 

รวม 4.37 .65 มาก 16.93* <.01 4.01 .72 มาก 9.01* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 119 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันาอาจารย์ โดยรวมมีความเป็นประโยชน์
อยูใ่นระดบัมาก(M = 4.37, S = 0.65) และมีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก(M = 4.01, S = 0.72) 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการ
ตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพล
ศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูง
กวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 120 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการวางระบบผู้สอน (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนกระบวนการจดั
ผู้สอน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ า
หลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.46 .64 มาก 19.04* <.01 4.06 .79 มาก 8.91* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนกระบวนการจดั
ผู้สอน โดยด าเนินการกบักบัอาจารย์
ผู้สอน และผู้ เรียน 

4.46 .64 มาก 18.92* <.01 4.01 .83 มาก 7.72* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.46 .66 มาก 18.48* <.01 4.09 .80 มาก 9.30* <.01 

รวม 4.46 .63 มาก 19.33* <.01 4.05 .73 มาก 9.58* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 120 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการวางระบบผู้สอน โดยรวมมีความเป็นประโยชน์
อยูใ่นระดบัมาก(M = 4.46, S = 0.63) และมีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก(M = 4.05, S = 0.73) 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการ
ตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพล
ศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้สูง
กวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 121 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนการบริหารจดัการ
สิ่งสนบัสนนุให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่
การจดัการเรียนรู้ และกระบวนการจดัซือ้
จดัจ้าง ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ า
หลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.43 .64 มาก 18.38* <.01 4.13 .76 มาก 10.37* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนการบริหารจดัการ
สิ่งสนบัสนนุให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่
การจดัการเรียนรู้ และกระบวนการจดัซือ้
จดัจ้าง โดยด าเนินการกบัอาจารย์ผู้สอน 

4.43 .66 มาก 17.95* <.01 4.16 .74 มาก 11.27* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้เทคนิค
การสมัภาษณ์ 

4.44 .66 มาก 18.05* <.01 4.10 .77 มาก 9.85* <.01 

รวม 4.43 .63 มาก 18.75* <.01 4.13 .70 มาก 11.28* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 121 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ โดยรวมมีความ
เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.43, S = 0.63) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 
4.13, S = 0.70) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
ของการตรวจสอบยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความ
เป็นไปได้สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 



  285 

ตาราง 122 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมกระบวนการจดัการเรียนการสอน (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความเป็น 
ไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนกระบวนการจดัการเรียน
การสอนและขัน้ตอนการวดัและประเมินผล
ของผู้สอน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.45 .66 มาก 18.27* <.01 4.01 .85 มาก 7.59* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนกระบวนการจดัการเรียน
การสอนและขัน้ตอนการวดัและประเมินผล
ของผู้สอน โดยด าเนินการกบัผู้ เรียน และ
อาจารย์ผู้สอน 

4.39 .67 มาก 16.77* <.01 4.03 .87 มาก 7.76* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้ 
         1)เทคนิคการสมัภาษณ์กลุม่ในกลุม่
ผู้ เรียนแตล่ะรายวิชา 
         2)เทคนิคการสร้างชมุชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community 
:PLC) ในกลุม่อาจารย์ผู้สอน 

4.40 .71 มาก 16.00* <.01 4.05 .85 มาก 8.15* <.01 

รวม 4.41 .65 มาก 17.58* <.01 4.03 .76 มาก 8.86* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 122 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยรวมมีความ
เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.41, S = 0.65) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 
4.03, S = 0.76) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
ของการตรวจสอบยืนยันคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความ
เป็นไปได้สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 123 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมสาระของรายวิชาในหลกัสตูร (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนการเขียนสรุปการ
วิเคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7 ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.35 .77 มาก 13.95* <.01 4.01 .88 มาก 7.34* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนการเขียนสรุปการ
วิเคราะห์ มคอ. 5,6 และ 7  
โดยด าเนินการกบัอาจารย์ผู้สอน และ
ผู้ เรียน 

4.41 .69 มาก 16.61* <.01 4.10 .75 มาก 10.06* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.38 .72 มาก 15.36* <.01 4.12 .79 มาก 9.99* <.01 

รวม 4.38 .70 มาก 15.87* <.01 4.07 .72 มาก 10.12* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 123 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรมสาระของรายวิชาในหลกัสตูร โดยรวมมีความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.38, S = 0.70) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.07, 
S = 0.72) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของ
การตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชา
พลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 124 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี การทบทวนหลงัการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการตรวจสอบบณัฑิต (n = 160) 
 
 

รายการ 
ความเป็น
ประโยชน์ ระดบั t p 

ความ
เป็นไปได้ ระดบั t p 

M S M S 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดบั
หลกัสตูร เพ่ือทบทวนแผนการพฒันา
ปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือพฒันาคณุภาพนิสิต
ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต 
ประกอบด้วย รองคณบดฝ่ีายวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร/อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก 

4.42 .71 มาก 16.38* <.01 4.08 .81 มาก 9.15* <.01 

2. ด าเนินการทบทวนแผนการพฒันา
ปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือพฒันาคณุภาพนิสิต
ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต 
โดยด าเนินการกบัอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

4.38 .72 มาก 15.36* <.01 4.05 .88 มาก 7.89* <.01 

3. ทบทวนการด าเนินงานโดยใช้การ
สนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.35 .87 มาก 12.43* <.01 3.99 .91 มาก 6.82* <.01 

รวม 4.38 .71 มาก 15.74* <.01 4.04 .78 มาก 8.72* <.01 

* นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 124 พบว่าความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบยืนยนั
คณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี การทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรมการตรวจสอบบัณฑิต โดยรวม มีความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดบัมาก(M = 4.38, S = 0.71) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก(M = 4.04, 
S = 0.78) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของ
การตรวจสอบยืนยนัคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชา
พลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้
สงูกวา่เกณฑ์ในทกุรายการและภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากผลการตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีทัง้ 4 มิติการประเมิน พบวา่สามารถสงัเคราะห์
รูปแบบน าเสนอในลกัษณะของแผนภาพได้ดงัภาพประกอบ 7 – 21  
 



  289 

    
 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

7 ค
วา
มส
มัพ

นัธ์
 แล

ะอ
งค์
ปร
ะก
อบ
ขอ
งกิ
จก
รร
มใ
นแ
ต่ล
ะด้
าน
ขอ
งรู
ปแ
บบ

กา
รท
วน
สอ
บ

มา
ตร
ฐา
นผ
ลก
าร
เรีย

นรู้
ขอ
งห
ลกั
สตู
รส
าข
าว
ิชา
พล
ศกึ
ษา
 ใน

ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี 



  290 

 
 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

8 รู
ปแ
บบ

ย่อ
ยก
าร
ทว
นส
อบ
มา
ตร
ฐา
นผ
ลก
าร
เรีย

นรู้
ขอ
งห
ลกั
สตู
รส
าข
าว
ิชา
พล
ศกึ
ษา

 
ใน
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี ด้

าน
กา
รรั
บน

ิสิต
ให
ม่ 



  291 

 
 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

9 รู
ปแ
บบ

ย่อ
ยก
าร
ทว
นส
อบ
มา
ตร
ฐา
นผ
ลก
าร
เรีย

นรู้
ขอ
งห
ลกั
สตู
รส
าข
าว
ิชา
พล
ศกึ
ษา

 
ใน
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี ด้

าน
กา
รรั
บอ
าจ
าร
ย์ใ
หม
่ 



  292 

 
 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

10
 รูป

แบ
บย
่อย
กา
รท
วน
สอ
บม

าต
รฐ
าน
ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ข
อง
หล
กัส
ตูร
สา
ขา
วิช
าพ
ลศ
กึษ

า ใ
นร
ะด
บัป

ริญ
ญ
าต
รี  

ด้า
นอ
าจ
าร
ย์ผ
ู้รับ
ผิด
ชอ
บห

ลกั
สตู
รแ
ละ
อา
จา
รย์
ปร
ะจ
 าห
ลกั
สตู
ร 



  293 

 
 
 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

11
 รูป

แบ
บย
่อย
กา
รท
วน
สอ
บม

าต
รฐ
าน
ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ข
อง
หล
กัส
ตูร
สา
ขา
วิช
าพ
ลศ
กึษ

า 
ใน
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี ด้

าน
กา
รป
ฐม
นิเ
ทศ
ก่อ
นเ
ข้า
ศกึ
ษา

 



  294 

 

 
 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

12
 รูป

แบ
บย
่อย
กา
รท
วน
สอ
บม

าต
รฐ
าน
ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ข
อง
หล
กัส
ตูร
สา
ขา
วิช
าพ
ลศ
กึษ

า ใ
นร
ะด
บัป

ริญ
ญ
าต
รี  

ด้า
นกิ
จก
รร
มก
าร
พฒั

นา
ศกั
ยภ
าพ
ขอ
งน
ิสิต
แล
ะก
าร
เส
ริม
สร้
าง
ทกั
ษะ
กา
รเรี
ยน
รู้ใ
นศ
ตว
รร
ษที่

 21
 



  295 

 
 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

13
 รูป

แบ
บย
่อย
กา
รท
วน
สอ
บม

าต
รฐ
าน
ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ข
อง
หล
กัส
ตูร
สา
ขา
วิช
าพ
ลศ
กึษ

า  
ใน
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี ด้

าน
กา
รฝึ
กป
ระ
สบ
กา
รณ์

วิช
าชี
พค

รู 



  296 

 
 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

14
 รูป

แบ
บย
่อย
กา
รท
วน
สอ
บม

าต
รฐ
าน
ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ข
อง
หล
กัส
ตูร
สา
ขา
วิช
าพ
ลศ
กึษ

า  
ใน
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี ด้

าน
กา
รป
ระ
เมิ
นผ
ู้เรีย

น 



  297 

 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

15
 รูป

แบ
บย
่อย
กา
รท
วน
สอ
บม

าต
รฐ
าน
ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ข
อง
หล
กัส
ตูร
สา
ขา
วิช
าพ
ลศ
กึษ

า  
ใน
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี ด้

าน
กา
รด
แูล
กา
รใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
นิส
ิต 



  298 

 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

16
 รูป

แบ
บย
่อย
กา
รท
วน
สอ
บม

าต
รฐ
าน
ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ข
อง
หล
กัส
ตูร
สา
ขา
วิช
าพ
ลศ
กึษ

า  
ใน
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี ด้

าน
กา
รพ
ฒั
นา
อา
จา
รย์

 



  299 

 
 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

17
 รูป

แบ
บย
่อย
กา
รท
วน
สอ
บม

าต
รฐ
าน
ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ข
อง
หล
กัส
ตูร
สา
ขา
วิช
าพ
ลศ
กึษ

า  
ใน
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี ด้

าน
กา
รว
าง
ระ
บบ

ผู้ส
อน

 



  300 

 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

18
 รูป

แบ
บย
่อย
กา
รท
วน
สอ
บม

าต
รฐ
าน
ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ข
อง
หล
กัส
ตูร
สา
ขา
วิช
าพ
ลศ
กึษ

า  
ใน
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี ด้

าน
กา
รพ
ฒั
นา
สิ่ง
สน
บัส
นนุ
กา
รเรี
ยน
รู้ 



  301 

 
 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

19
 รูป

แบ
บย
่อย
กา
รท
วน
สอ
บม

าต
รฐ
าน
ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ข
อง
หล
กัส
ตูร
สา
ขา
วิช
าพ
ลศ
กึษ

า  
ใน
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี ด้

าน
กร
ะบ
วน
กา
รจ
ดัก
าร
เรีย

นก
าร
สอ
น 



  302 

 
 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

20
 รูป

แบ
บย
่อย
กา
รท
วน
สอ
บม

าต
รฐ
าน
ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ข
อง
หล
กัส
ตูร
สา
ขา
วิช
าพ
ลศ
กึษ

า  
ใน
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี ด้

าน
สา
ระ
ขอ
งร
าย
วิช
าใ
นห
ลกั
สตู
ร 



  303 

 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

21
 รูป

แบ
บย
่อย
กา
รท
วน
สอ
บม

าต
รฐ
าน
ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ข
อง
หล
กัส
ตูร
สา
ขา
วิช
าพ
ลศ
กึษ

า  
ใน
ระ
ดบั

ปริ
ญ
ญ
าต
รี ด้

าน
กา
รต
รว
จส
อบ
บณั

ฑิต
 



  304 

บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ความมุ่งหมายทั่ วไป  เพ่ือพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 

ความมุ่งหมายเฉพาะ 
1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
2. เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
3. เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร

สาขาวิชาพลศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ด้วยวิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบตวัหลกั ตวัรอง ตอ่เน่ืองตามล าดบั (Sequential 
Dominant and Less Dominant Design) โดยมีวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เป็นตวัหลัก และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นตวัรอง และแบ่งระยะของ
การวิจยัออกเป็น 3 ระยะตามความมุง่หมายเฉพาะของการวิจยั ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การส ารวจสภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ศึกษา
แนวคิดของมาตรฐานการศกึษา การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลกัและแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาพลศกึษา แล้วน ามาสร้างแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating scale) เพ่ือส ารวจสภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ มุ่งศึกษา ใน  4 ประเด็น คือ 1)ความคาดหวังต่อกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ สาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี 2)สภาพท่ีเป็นจริงของกระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี มีกระบวนการดงันี ้3)
ปัญหาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญา
ตรี และ 4)ข้อเสนอแนะตอ่กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพล
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ศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั
เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาของรัฐท่ีเปิดหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ระดบั
ปริญญาตรี หลกัสูตรละ 5 คน ประกอบไปด้วย 1.มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐและมหาวิทยาลยั
ของรัฐ 10 แห่ง เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 50 คน 2.สถาบนัการพลศกึษา 17 แห่ง เป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร 85 คน 3.มหาวิทยาลยัราชภฏั 26 แห่ง เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 130 คน รวม
เป็นจ านวน 265 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan. 1970) และท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้มีสัดส่วน (Proportion Stratified Random 
Sampling) ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 160 คน 

ระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้โดย
ประยกุต์ใช้เทคนิคการวิจยั EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) สร้างเคร่ืองมือคือ
แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ซึ่งเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด
เก่ียวกับรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบั
ปริญญาตรี โดยน าข้อมลูท่ีได้มาจากผลการสงัเคราะห์ของระยะท่ี 1 มาสร้างเป็นแนวค าถามเพ่ือ
ต้องการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ โดยผู้ ให้ข้อมูลในการก าหนดรูปแบบ
ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นผู้ เช่ียวชาญมีความรู้ด้านการบริหารหลกัสูตรและงานการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ สาขาวิชาพลศึกษาระดบัปริญญาตรี จากหน่วยงานการศึกษาทัง้ภาครัฐ  จากนัน้และ
สร้างแบบประเมินคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพล
ศึกษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบก้อนหิมะ (Snowball sampling technique) โดยขยายจ านวนมาจากผู้ เช่ียวชาญท่ีด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 5 คนแรก ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ
ดงักลา่วและก าหนดเพิ่มเตมิจนครบจ านวน 20 คน ตามเกณฑ์การคดัเข้า ดงันี ้

1) จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาทางพลศึกษา หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

2) ปฏิบตัิหน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบังานประกันคณุภาพการศกึษา ไม่น้อยกว่า 
5 ปี  

3) มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารหลกัสูตร หรือ งานประกันคณุภาพ
ของหลกัสตูร หรือ งานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
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ซึ่งแบบประเมินคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ มีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ท่ีพฒันาจากค าตอบของแบบสมัภาษณ์ในรอบท่ี 1 โดยการรวบรวมความ
คิดเห็นท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญทัง้หมดเข้าด้วยกัน เพ่ือมุ่งประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ ใน 1.ด้าน
ความถูกต้อง (Accuracy Standard) และ 2.ด้านความเหมาะสม (Propriety Standard) เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดย ส่งแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยผู้ เช่ียวชาญ กลับไปยังกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 20 คน  

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง โดยผู้วิจยัสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยระยะท่ี 3 เป็นแบบตรวจสอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดบัปริญญาตรี โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 
โดยน าข้อมลูท่ีได้มาจากผลการประเมินคณุภาพรูปแบบของระยะท่ี 2 มาสร้างเป็นแนวค าถามเพ่ือ
ต้องการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั โดยมุ่งประเมินในด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไป
ได้ของรูปแบบฯ โดยพิจารณาจาก 1) ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standard) 2) ด้านความ
เป็นไปได้ (Feasibility Standard) ซึ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยระยะท่ี 3 เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีเปิดหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี หลกัสูตรละ 3 คน ประกอบไปด้วย 1.มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐและมหาวิทยาลยั
ของรัฐ 10 แห่ง เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 50 คน 2.สถาบนัการพลศกึษา 17 แห่ง เป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร 85 คน 3.มหาวิทยาลยัราชภฏั 26 แห่ง เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 130 คน รวม
เป็นจ านวน 265 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน  (Krejcie & 
Morgan. 1970) แล้วด า เนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั น้ มี สัดส่วน  (Proportion Stratified 
Random Sampling) ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 160 คน ซึง่เป็นกลุม่เดียวกบัระยะท่ี 1  

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูระยะท่ี 1 การส ารวจสภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูจาก ความคดิเห็นของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษา
ของรัฐ ท่ีเปิดหลกัสตูรสาขาวิชาพลศึกษา ระดบัปริญญาตรีเก่ียวกบัความต้องการจ าเป็นของการ
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ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยด าเนินการวิเคราะห์
ใน 2 สว่นคือ 

1. ข้อมลูเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามชนิดปลายปิด ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ โดย
ใช้สถิติพืน้ฐาน  ค่าคะแนนเฉล่ีย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และน าผลการวิเคราะห์ท่ี
ได้มาเทียบเคียงกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด. 2553) 
ดงันี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคาดหวงั/สภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

จากนัน้ค านวณหาคา่ดชันีความต้องการจ าเป็น ด้วยวิธีการ Modified Priority Need 
Index(PNIb or PNI modified) โดยใช้สูตรของนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล 
วอ่งวาณิช. 2545) ดงันี ้ 
 

ความต้องการจ าเป็น(PNIb)=สภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงั(I)–สภาพการด าเนินการปัจจบุนั (D) 
       สภาพการด าเนินการปัจจบุนั(D) 
 

จากนัน้ด าเนินการจัดล าดบัของความต้องการจ าเป็น โดยพิจารณาจากค่า PNIb 
จากโดยเรียงจากคา่ดชันีความต้องการจ าเป็นจากมากไปน้อย 
   

2. ข้อมลูเชิงคณุภาพ จากแบบสอบถามปลายเปิดในสว่นของปัญหาในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี และข้อเสนอแนะตอ่
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญา
ตรี ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) 

การวิเคราะห์ข้อมูลระยะท่ี 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจยั EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ท า
การวิเคราะห์รูปแบบจากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน โดยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
analysis) ร่วมกบัการสรุปอปุนยั (Analytic induction) 
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แล้วด าเนินการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบ โดย
การสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 20 คน วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติพืน้ฐานคือค่า
คะแนนเฉล่ีย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยก าหนดเกณฑ์ คือ มีค่าเฉล่ียของความ
ถูกต้องและความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 จากนัน้
เปรียบเทียบความแตกตา่งของผลคะแนนการประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรีกับเกณฑ์ท่ีก าหนด (M = 3.50) โดยใช้สถิติ
ทดสอบที แบบ One sample t-test 

การวิเคราะห์ข้อมูลระยะท่ี 3 การตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 
จ านวน 160 คน มุ่งประเมินในด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ วิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้สถิติพืน้ฐานคือคา่คะแนนเฉล่ีย (M) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยก าหนดเกณฑ์ 
คือ มีค่าเฉล่ียของความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 จากนัน้เปรียบเทียบความแตกต่างของผลคะแนนการตรวจสอบยืนยัน
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี
กบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (M = 3.50) โดยใช้สถิตทิดสอบทีแบบ One sample t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการส ารวจสภาพและปัญหาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นสภาพการด าเนินการปัจจบุนักบัสภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงัของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี พบว่า ด้านท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ด้านการควบคุม (PNIb = 0.39) รองลงมาคือ ด้านการ
ตรวจสอบ (PNIb = 0.36) และ ด้านการประเมิน (PNIb = 0.35) ตามล าดบั ดงันี ้

1.1 ด้านการควบคุม ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการด าเนินการ
ปัจจุบันของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง(M = 3.33, S = 0.42)  สภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงั
ของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี
โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ(M = 4.63, S = 0.29)  
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โดยข้อท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ 1) มีการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (PNIb = 0.46) 2) มีการ
ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน(PNIb = 0.45) และ 3) 
มีการจดัท าคูมื่อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดแนวปฏิบตัท่ีิดี (PNIb = 0.43) 

1.2 ด้านการตรวจสอบ ค่าเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการด าเนินการ
ปัจจุบันของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 3.40, S = 0.42) สภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงั
ของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ(M = 4.61, S = 0.35) 

โดยข้อท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสดุ 3 ล าดบัแรกคือ 1) คณะกรรมการทวน
สอบมีการด าเนินการหาหลกัฐานด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม (PNIb = 0.39) และ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
รายวิชาท าการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (PNIb = 0.39) และ 3) มี
การด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามบริบทของรายวิชาท่ีแตกต่างกันอย่าง
เหมาะสม (PNIb = 0.38) 

1.3 ด้านการประเมิน ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการด าเนินการ
ปัจจุบันของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง(M = 3.40, S = 0.35) สภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงั
ของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ(M = 4.60, S = 0.35) 

โดยข้อท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรกคือ 1) มีคณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูรมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร (PNIb = 0.42) 
2) มีการปรับปรุงรายวิชาหลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (PNIb = 
0.39) และ 3) มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึน้หลังจากเสร็จสิน้กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้(PNIb = 0.36) และมีการจัดท าสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ มารายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร(PNIb = 0.36) 

2. ผลการสร้างและพฒันารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิจยั EDFR ดงันี ้

2.1 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 1) ด้านการควบคมุ สรุปได้ 14 ค าหลกั และ 
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57 หวัข้อย่อย 2) ด้านการตรวจสอบ สรุปได้ 14 ค าหลกั และ 54 หวัข้อย่อย 3) ด้านการประเมิน 
สรุปได้ 14 ค าหลกั และ 70 หวัข้อย่อย และ 4) ด้านการทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรม สรุปได้ 14 
ค าหลกั และ 42 หวัข้อยอ่ย 

2.2 รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ใน
ระดบัปริญญาตรี ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ด้านปัจจัยน าเข้า มี 14 ปัจจัยน าเข้า คือ 1)
การรับนิสิตใหม่ 2)การรับอาจารย์ใหม่ 3)อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 4)การปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษา 5)กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 6)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7)การประเมินผู้ เรียน 
8)การดแูลการให้ค าปรึกษานิสิต 9)การพฒันาอาจารย์ 10) การวางระบบผู้สอน 11)การพฒันาสิ่ง
สนบัสนุนการเรียนรู้ 12)กระบวนการจดัการเรียนการสอน 13)สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 14)
การตรวจสอบบณัฑิต ส่วนท่ี 2 ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัจจัยน าเข้าทัง้ 14 รายการ ประกอบด้วย 1)ด้านควบคุม มีองค์ประกอบย่อยเม่ือจ าแนกตาม
ปัจจัยน าเข้าทัง้ 14 รายการ รวมจ านวนทัง้สิน้ 58 องค์ประกอบย่อย 2)ด้านการตรวจสอบ มี
องค์ประกอบย่อยเม่ือจ าแนกตามปัจจยัน าเข้าทัง้ 14 รายการ รวมจ านวนทัง้สิน้ 54 องค์ประกอบ
ย่อย 3)ด้านการประเมิน มีองค์ประกอบย่อยเม่ือจ าแนกตามปัจจัยน าเข้าทัง้  14 รายการ รวม
จ านวนทัง้สิน้ 70 องค์ประกอบย่อย 4)ด้านการทบทวนหลงัปฏิบตัิกิจกรรม มีองค์ประกอบย่อยเม่ือ
จ าแนกตามปัจจัยน าเข้าทัง้ 14 รายการ รวมจ านวนทัง้สิน้ 42 องค์ประกอบย่อย และส่วนท่ี 3 
ผลผลิต คือ การได้รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา 
ในระดบัปริญญาตรี ท่ืมีประสิทธิภาพ 

2.3 การประเมินของผู้ เช่ียวชาญรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านควบคมุ โดยรวมทกุกิจกรรมมีความถกูต้อง
และความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จากการเปรียบเทียบความแตกต่างกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ความถกูต้องและความเหมาะสมของรูปแบบสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในทกุรายการและในภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

2.4 การประเมินของผู้ เช่ียวชาญรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ด้านตรวจสอบ โดยรวมทุกกิจกรรมมีความ
ถูกต้องและความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก จากการเปรียบเทียบความแตกต่างกับเกณฑ์  3.50 
พบว่า ความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในทุกรายการและใน
ภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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2.5 การประเมินของผู้ เช่ียวชาญรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านประเมิน โดยรวมทกุกิจกรรมมีความถกูต้อง
และความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จากการเปรียบเทียบความแตกต่างกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า 
ความถกูต้องและความเหมาะสมของรูปแบบสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในทกุรายการและในภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2.6 การประเมินของผู้ เช่ียวชาญรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ด้านการทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรม โดยรวม
ทกุกิจกรรมมีความถกูต้องและความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก จากการเปรียบเทียบความแตกตา่ง
กบัเกณฑ์ 3.50 พบว่า ความถกูต้องและความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในทกุรายการและ
ในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

3. การตรวจสอบยืนยันคุณภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ดงันี ้

3.1 ด้านควบคมุ กิจกรรมท่ีมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก ประกอบด้วย การ
รับนิสิตใหม่ การรับอาจารย์ใหม่ การปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษา การพฒันาศกัยภาพของนิสิตและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร และการตรวจสอบบณัฑิต และกิจกรรมท่ีมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ประกอบด้วย การควบคุมการแต่งตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การประเมินผู้ เรียน การดูแลการให้
ค าปรึกษานิสิต การพัฒนาอาจารย์ การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
และโดยรวมทุกกิจกรรมความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก จากการเปรียบเทียบความแตกต่างกับ
เกณฑ์ 3.50 พบว่า ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของรูปแบบสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ทกุรายการและในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.2 ด้านตรวจสอบ โดยรวมทกุกิจกรรมความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก จากการเปรียบเทียบความแตกต่างกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ความเป็นประโยชน์และ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในทุกรายการและในภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3.3 ด้านประเมิน โดยรวมทุกกิจกรรมความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก จากการเปรียบเทียบความแตกต่างกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ความเป็นประโยชน์และ
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ความเป็นไปได้ของรูปแบบสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในทุกรายการและในภาพรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3.4 ด้านทบทวนหลงัการปฏิบตักิิจกรรม โดยรวมทกุกิจกรรมความเป็นประโยชน์และ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก จากการเปรียบเทียบความแตกต่างกับเกณฑ์ 3.50 พบว่า ความ
เป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของรูปแบบสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในทกุรายการและในภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพล
ศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ผู้วิจยัอภิปรายผลการวิจยัตามความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้

1.ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็น โดยการส ารวจความคิดเห็น
จากผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในเบือ้งต้นพบวา่ 

1.1 สภาพการด าเนินงานปัจจบุนั ด้านการควบคมุ ด้านการตรวจสอบ และด้าน
การประเมิน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันกระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ยงัท าได้ไม่ดีนกั ไม่
เป็นระบบเท่าท่ีควร โดยเม่ือพิจารณาจากตวัชีว้ัดท่ีก าหนดในแต่ละด้าน พบว่าทุกตวัชีว้ดัอยู่ใน
ระดบัปานกลางทัง้หมด แสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงนัน้ หลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา 
ยังมีการด าเนินงานท่ีไม่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานของการเรียนรู้ท่ีพึงเป็น ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
ย่อมจะส่งผลให้การบริหารจัดการหลกัสตูรพลศกึษา ไม่สามารถท่ีจะวดัหรือประเมินคณุภาพของ
หลกัสตูรโดยอิงจากมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบับริบทของผู้ เรียน หรือไม่ตอบสนองตอ่การ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัอย่างแท้จริง การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงนัน้ นอกจากผู้ เรียน
จะต้องมีสว่นร่วมในกระบวนการจดัการเรียนรู้แล้ว ผู้ เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ดงักล่าวด้วย เพ่ือท่ีจะได้ทราบผลสะท้อนความสามารถของตวัเอง อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงตัวเองให้มีผลการเรียนรู้ หรือสมรรถนะการเรียนรู้ท่ีดีขึน้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้ ผลการวิจยัในครัง้นีจ้ึงสะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษาส่วนใหญ่ยังให้ความส าคญัต่อกระบวนการทวนสอบท่ีไม่สูงมากนัก รวมถึง
อาจารย์ผู้สอนท่ียงัไมใ่ห้ความส าคญัตอ่การด าเนินงานพฒันาระบบการวดัและประเมินผลเพื่อการ
พฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม จึงอาจส่งผลให้ระบบการจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรไม่สามารถท่ี
จะพฒันาให้ผลผลิตของหลกัสตูร คือ ตวันิสิต/นกัศกึษา มีสมรรถนะหรือขีดความสามารถท่ีบรรลุ
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ตามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชาตรี เกิดธรรม (2561) ท่ีกล่าววา่ การ
ประเมินผล เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายหลงักิจกรรมการเรียนรู้ แต่หลกัสตูรแบบอิงมาตรฐานมุ่งให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้จนปรากฏเป็นคณุสมบตัิเดน่ชดัติดตวัผู้ เรียนไปอย่างยัง่ยืนและน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในชีวิต ดงันัน้ การจดัการเรียนรู้ จงึควรให้อยู่ในสภาพจริงให้มากท่ีสดุ เม่ือการจดัการเรียนรู้
เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับสภาพจริง (Authentic learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ ก็
ควรประเมินให้เป็นไปตามสภาพจริง (Authentic assessment) ด้วย ซึ่งหลกัการของการประเมิน
ตามสภาพจริงนัน้ถือว่าการประเมินผลกับการเรียนรู้เกิดขึน้อย่างผสมผสานกัน สอดคล้องกับ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2552) ท่ีกลา่ววา่ การท่ีผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกนั 
ได้ลงมือกระท ากิจกรรมลกัษณะตา่ง ๆ ได้ประยกุต์ใช้ความรู้ จะท าให้เกิดการพฒันา สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ ปริญญา เรืองทิพย์, ภัทราวดี มากมี, กนก พานทอง, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม, และ 
ประวิทย์ ทองไชย (2561) ท่ีได้ศึกษาการพฒันาทักษะชีวิตด้านทกัษะทางสงัคมและอารมณ์ของ
นกัศกึษาระดบัอาชีวศกึษา พบว่า การพฒันาทกัษะของนกัเรียนสามารถท าได้โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น า
ชมุชน เร่ิมตัง้แต่การศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา ความต้องการจ าเป็น การหาแนวทางการพฒันา 
การด าเนินการจดักิจกรรมพฒันา ตลอดจนการประเมินผลการจดักิจกรรม เม่ือทุกฝ่ายควรมีส่วน
ร่วมและร่วมแรง ร่วมใจกนัในการท างาน จงึจะสง่ผลให้การพฒันาประสบผลส าเร็จ  

1.2 สภาพการด าเนินงานความคาดหวัง ด้านการควบคุม ด้านการตรวจสอบ 
และด้านการประเมิน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทุกด้าน สะท้อนให้เห็นว่าในทางทฤษฎีนัน้ ผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษาเองก็ตระหนักถึงความส าคญั
ของกระบวนการทวนสอบในหลกัสตูรเป็นอยา่งสงู เน่ืองจากการทวนสอบเป็นงานท่ีส าคญังานหนึ่ง
ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร อาจารย์ผู้สอน และผู้ เรียน ท่ีต้องร่วมมือกัน
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้เพราะการทวนสอบมีความส าคญัตอ่การพฒันาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิท ธิภาพและประสิทธิผล ดังท่ี
คณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ออกประกาศ เร่ือง แนวทางการปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ มุ่งเน้นขัน้ตอนการด าเนินการ
กระบวนการพฒันาปรับปรุงและการประกนัคณุภาพหลกัสตูร โดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คือข้อก าหนดเฉพาะท่ีมุ่งหวงัให้ผู้ เรียนพฒันาขึน้จากการเรียนทัง้ 5 ด้าน ก าหนดให้มีการประกัน
คุณภาพภายในของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองทุกหลักสูตร ซึ่ง
รายละเอียดของหลกัสตูร (มคอ.2) ในหมวด 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร ตวับง่ชีข้้อท่ี 6 ระบไุว้
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วา่ต้องมีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558) ท่ีได้กล่าวถึงแนว
ทางการบริหารหลักสูตรอุดมศึกษาไว้ว่า ให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  กรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ รวมทัง้เกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สอดคล้องกบั
แนวคดิของ วฒันาพร ระงบัทกุข์ (2545) ได้กลา่วไว้วา่หลกัสตูรมีความส าคญัตอ่การพฒันาผู้ เรียน
ในทุกๆ ด้าน หลกัสูตรจะชีแ้นะให้ผู้บริหารครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องสามารถจดัประมวล
ประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านทกัษะ จริยธรรม และคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
จนบรรลุผลตามจุดหมายของการจัดการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุกัญญา จัตุรงค์ 
(2559) ท่ีได้ศึกษาการบริหารหลักสูตรท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้ เรียน โรงเรียนสังกัดส านัก
บริหารงานการศกึษาพิเศษภาคใต้ กลุ่ม 7 พบวา่ หลกัสตูรเป็นส่วนท่ีส าคญัตอ่การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง หากไม่มีหลกัสตูรแล้วครูผู้สอนก็จะเหมือนกบัสอนไปแบบไร้ทิศทาง ซึ่ง
จดุหมายปลายทางของการจดัการศกึษาจ าเป็นจะต้องก าหนดให้มีหลกัสตูรขึน้ หลกัสตูรจึงเป็นทัง้
ข้อก าหนดว่าผู้ เรียนจะเรียนอะไร ผู้สอนจะสอนอะไรและอย่างไร และการท่ีจะให้ผู้ เรียนมีคณุภาพ
ตามวัตถุประสงค์ได้นัน้จะต้องใช้ตัวก าหนดหรือเกณฑ์เป็นเคร่ืองมือในการวัด ดังนัน้การให้
การศึกษาคือการพัฒนาผู้ เรียนในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับ
ความมุง่หมายท่ีก าหนดจงึต้องใช้หลกัสตูรเป็นตวัก าหนด 

1.3 ความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี พบว่าสามารถเรียงล าดบัของความต้องการ
จ าเป็นได้ดงันี ้ล าดบัท่ี 1 การควบคมุ ล าดบัท่ี 2 การตรวจสอบ และล าดบัท่ี 3 การประเมิน แสดง
ให้เห็นว่าผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเห็นความส าคัญของกระบวนการควบคุมค่อนข้างมาก เน่ืองจาก
กระบวนการควบคุมเป็นกระบวนการท่ีส าคญัของการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของการ
บริหารจดัการ โดยกระบวนการควบคมุจะช่วยให้เกิดการพฒันางานได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีการ
ติดตามจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในส่วนของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ท่ีจะต้องมีการจดัตัง้
คณะกรรมการการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ
ในการทวนสอบ มีการจดัท าคู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิท่ีดี 
รวมถึงอาจารย์ผู้ สอนท่ีจะต้องมีการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามบริบทของ
รายวิชาท่ีแตกต่างกันอย่างเหมาะสม มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดซึ่งเป็นไปตามกลไกท่ีก าหนดของหลกัสตูร รวมถึงนิสิต/นกัศกึษาเองก็จะต้องมีส่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินงานดงักล่าวด้วยเช่นกนั เช่น การท่ีนิสิต/นกัศกึษาจะต้องมีการประเมินตนเอง
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ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และให้ความส าคญักับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่ง
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการควบคมุจึงเป็นความต้องการจ าเป็นท่ีส าคญั
ยิ่งต่อกระบวนการทวนสอบของหลักสูตรพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับทฤษฎี
หลักการในการบริหาร POLC ของ เบอร์ตนั และมาร์ติน (Bartol & Martin, 1991) โดยเฉพาะใน
ส่วนของ C ท่ีกล่าวไว้ว่า C หมายถึง Controlling การพยายามท าให้ผลของการปฏิบตัิงานเป็นไป
ตามแผนงานท่ีได้ ก าหนดไว้  เพ่ือรักษาให้องค์การด าเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้อง
ตามวตัถุประสงค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ แกรร่ี (Gary, 2003) ท่ีกล่าวว่า การควบคมุ เป็นการ
กระท าเพ่ือให้มัน่ใจว่า แผนงานท่ีวางไว้แล้ว มีการด าเนินการอย่างถูกต้องใช้ได้ผลทางการปฏิบตั ิ
และถ้าจ าเป็นก็ต้องมีการปรับปรุงทบทวนแผนงานนัน้เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีต้องการ และสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ แอน มหาคีตะ (2557) ท่ีได้ศกึษารูปแบบการบริหารจดัการองค์การกีฬาคนพิการ
ในประเทศไทย พบว่า ด้านการควบคุม เป็นการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย ซึ่งสามารถท าได้โดยการแตง่ตัง้คณะกรรมการ ด าเนินงานด้านการติดตาม ตรวจสอบ 
จดัระบบ สร้างเกณฑ์มาตรฐาน วิธีการแนวทางการปรับปรุงแก้ไข การสรุปผล และรายงานผลการ
ปฏิบตังิานตามขัน้ตอนหรือกระบวนการ 

2.จากผลการสร้างและยืนยันรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี พบว่าองค์ประกอบของรูปแบบ สามารถจ าแนก
ย่อยเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการควบคมุ ด้านการตรวจสอบ ด้านการประเมิน และด้านการทบทวน
หลังปฏิบัติงาน โดยในด้านการทบทวนหลังการปฏิบัติงานนัน้ เป็นด้านท่ีเพิ่มเติมขึน้จาก
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ และเม่ือเข้าสูก่ระบวนการยืนยนัรูปแบบโดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ก็พบว่า
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องมีความเห็นสอดคล้องกับองค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน ดังกล่าว เน่ืองจากใน
กระบวนการด าเนินงานคุณภาพนัน้ การให้ข้อมูลสะท้อนป้อนกลับ เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะช่วยให้
ผู้ปฏิบตัิงานทราบข้อดี ข้อเสีย หรือข้อควรปรับปรุงของรูปแบบหรือกระบวนการท างานท่ีตวัเอง
ปฏิบตัิอยู่ การทบทวนหลงัการปฏิบตัิงานจึงนับว่าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนากระบวนการให้
ข้อมูลสะท้อนป้อนกลับท่ีเป็นรูปธรรม และช่วยท าให้องค์ประกอบย่อยด้านอ่ืนๆ อีก 3 ด้านเกิด
ความสมบรูณ์ และเช่ือมประสานกนัทัง้ระบบ สามารถท่ีจะน าข้อมลูท่ีได้จากกระบวนการดงักล่าว
นีไ้ปใช้ในการปรับปรุงกลไกในการท างานของแต่ละตวัชีว้ดัในด้านต่างๆ ของแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากองค์ประกอบของรูปแบบทัง้ 4 ด้านดงักล่าวข้างต้นนัน้ สามารถท่ี
จะอภิปรายผลการวิจยั จ าแนกตามรายองค์ประกอบในแตล่ะด้านได้ดงันี ้
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2.1 รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา 
ในระดับปริญญาตรี ด้านการควบคุม เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะต้องมีในรูปแบบ และจากผลการวิจัย
สะท้อนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องท่ีเห็นว่า ด้านการควบคุมนัน้มี ความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะการควบคุมเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร โดยมี
เป้าประสงค์หลกัเพ่ือให้หลกัสตูรด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ซึ่งจะส่งผลถึงการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนจะได้รับเม่ือจบ
การศึกษา โดยกระบวนการควบคมุจะต้องมีการก าหนดผู้ รับผิดชอบด าเนินงานจดักิจกรรมต่างๆ  
ประกอบด้วย ประธานหลกัสูตร คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร อาจารย์ประจ าหลกัสตูร อาจารย์
ประจ าสาขาวิชา อาจารย์จากสาขาอ่ืนๆ และผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอก ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
รอบด้านของความคิดเห็นและมีแนวทางการด าเนินงานท่ีรัดกมุ เม่ือรวมเข้ากบัการก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน มีการประชุมจดัท าแผนการด าเนินงานและก าหนดวตัถุประสงค์
ของกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร และคอยตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวาง
ไว้ จงึสง่ผลให้กระบวนการทวนสอบของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา สามารถท่ีจะด าเนินงานไปได้
ด้วยดี บรรลุวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี หลกัการในการบริหาร POLC ของ 
เบอร์ตัน และมาร์ติน (Bartol & Martin, 1991) โดยเฉพาะในส่วนของ P และ C ท่ีกล่าวไว้ว่า P 
หมายถึง Plan คือการวางแผนก าหนดเป้าหมายขององค์การ การก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
แผนปฏิบตัิการวิธีปฏิบตัิงานหรืออ่ืนๆ ในการปฏิบตัิงานให้บรรลตุามเป้าหมายขององค์การท่ีตัง้ไว้  
โดยการทวนสอบนัน้ เป็นการด าเนินการหาหลักฐาน เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งท่ีก าหนดขึน้มีการ
ด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จึ ง
ต้องมีการวางแผน ควบคมุ และส่ือสารกับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องให้เข้าใจวิธีการด าเนินการทวนสอบ
เพ่ือให้มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวเดียวกนัทัง้หลกัสตูร (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
, 2552) สอดคล้องกบัแนวคดิของ รอบบนิ (Robbins, 1999) ท่ีมองว่า C หมายถึง Control หรือ
การควบคมุ คือกระบวนการในการเฝ้าติดตามกิจกรรมตา่งๆ ให้ด าเนินงานในภายใต้แผนท่ีวางไว้
อย่างถูกต้อง ไม่ให้คลาดเคล่ือนหรือเบี่ยงเบนจากเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่งเพ่ือเป็น
หลกัประกนัว่าองค์การจะบรรลเุป้าหมายท่ีได้วางแผนไว้นัน่เอง  สอดคล้องกับการให้ความส าคญั
ของการควบคุมท่ีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า การควบคุม
ภายในเป็นกลไกส าคญัท่ีชว่ยให้องค์การสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของการด าเนินงาน ดงันัน้ การ
ควบคุมภายในจึงไม่ใช่สิ่งท่ีจะเลือกว่าองค์การควรท าหรือไม่ควรท า แต่เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น ต้อง
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พิจารณาวา่ท าอย่างไร จึงจะท าให้การควบคมุภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสดุ ทัง้
ในวนันีแ้ละวนัหน้า สอดคล้องกับมัลลิกา ต้นสอน (2545) ท่ีกล่าวว่า การควบคุม (Controlling) 
เป็นกระบวนการก าหนดเกณฑ์ และมาตรฐานส าหรับก ากับการท างานขององค์การ เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีต้องการแล้วท าการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจน
วิเคราะห์ปัญหา แก้ไข และปรับปรุงให้ด าเนินงานเข้าสู่เป้าหมายและสอดคล้องกับข้อจ ากัดของ
สถานการณ์ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ประกิต หงส์แสนยาธรรม (2552) ท่ีได้ศกึษาการพฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการสมาคมกีฬาจงัหวดั พบว่า การควบคมุเป็นกระบวนการของการวดัผล
การท างานและการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้เป็นไปตามมาตรฐานหรือ
เป้าหมายท่ีก าหนด โดยกระบวนการควบคุม ประกอบด้วย การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ปฏิบตัิงาน การวดัผลการปฏิบตังิานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด การเปรียบเทียบผลงานจริงกบัมาตรฐาน
ท่ีก าหนดไว้ การแก้ไขความบกพร่องและรายงานผลการปฏิบตัิงาน และสอดคล้องกบัผลงานวิจยั
ของ ทินกร ชอมัพงษ์ (2561) ท่ีได้ศกึษาการพฒันารูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า เพ่ือให้การบริหารงานกีฬาบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ การ
บริหารงานกีฬานัน้ควรให้บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัมีส่วนร่วมในการควบคมุและก ากบัติดตาม
การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติโดยมีการควบคุมเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการเพ่ือทราบถึงข้อดี 
ข้อเสียของการบริหารงานกีฬา และสามารถท่ีจะน าไปปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ได้เพ่ือให้
การบริหารงานกีฬาไปในทางท่ีดี 

2.2 รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา 
ในระดบัปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบ เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องมีในรูปแบบ 
ดงัท่ีพบจากผลการวิจยัท่ีสะท้อนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องว่า ด้านการ
ตรวจสอบนัน้มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เน่ืองจาก การตรวจสอบถือเป็นการด าเนินงาน
ท่ีส าคญั เป็นสิ่งท่ีคอยก ากบั และตรวจสอบการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างด าเนินการและ/
หรือท่ีแล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนงานและกิจกรรม
หรือไม่ มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์เพียงใด กระบวนการตรวจสอบจึงเป็นเร่ืองของการประเมิน
หรือติดตามเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีพบเห็นโดยทันที การ
ตรวจสอบจึงให้ความส าคัญกับผลท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบในเร่ืองของความครบถ้วนของ
องค์ประกอบในการแต่งตัง้คณะกรรมการ ความครบถ้วนของบทบาทและหน้าท่ีท่ีระบุไว้ตาม
แผนงานท่ีก าหนด ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามท่ีระบไุว้ในแผนงาน และตรวจสอบความรู้ท่ีได้รับ
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เม่ือสิน้สุดกิจกรรม ซึ่งหากมีการด าเนินงานตามตวัชีว้ัดต่างๆท่ีระบุในองค์ประกอบด้านนีอ้ย่าง
ครบถ้วน จะก่อให้เกิดกระบวนการท างานคณุภาพ ท่ีก่อให้เกิดการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ไม่ใช่การ
ท างานท่ีเน้นเพียงประเมินผลเม่ือสิน้สุดเท่านัน้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี หลกัการบริหารด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA ของ เดมมิ่ง (Deming, 1986) กล่าวไว้ว่า C หมายถึง Check คือการตรวจสอบ
เพ่ือให้ทราบว่าได้น าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด บรรลผุลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดท่ีท าผิดพลาด หรือ
ได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง ในการท าการทวนสอบ ต้องมีการตรวจสอบการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง
กบัการทวนสอบ และมีการก าหนดแผนปฏิบตังิานการตรวจสอบให้ชดัเจน เพ่ือให้ทราบวา่ได้มีการ
ด าเนินการทวนสอบจริงตามท่ีก าหนดไว้ การตรวจสอบจึงเป็นสิ่งท่ีจะช่วยยืนยันพิสูจน์ว่า  สิ่งท่ี
ก าหนดขึน้นัน้ ได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, 2561) หรือจากทฤษฎีวงจรคณุภาพใหม่ของเดมมิ่ง ท่ีเน้นกระบวนการ PDSA ซึ่งการ 
Study หรือการศกึษาเพ่ือการพฒันานัน้ จะมีความหมายท่ีครอบคลุมมากขึน้ในการจดัการศึกษา 
มากกว่าการ Check เพียงเท่านัน้  (Deming, 1986) เพราะจะช่วยให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สามารถทราบถึงข้อคิดเห็นหรือแนวทางของการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงจากกระบวนการ
ตรวจสอบท่ีด าเนินงานไปแล้ว สอดคล้องกับ คลาล์ก (Clarke, 2001) ท่ีพบว่า สภาพการ
ปฏิบตัิงานจริงของครูผู้ สอนนัน้ หากจะด าเนินงานให้กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ เกิด
ผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีสูงขึน้ อาจมีการก ากับติดตาม ควบคมุ และตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานของครูอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ จนัทนา สาขากร, นิพนัธ์ เห็นโชค
ชัยชนะ, และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2557) ท่ีได้กล่าวว่า การตรวจสอบการปฏิบัติการ เป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน หรือขัน้ตอนการด าเนินของหน่วยงานภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล จนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว้ ดงันัน้ จึงอาจ
กล่าวได้วา่ผลการวิจยันี ้บง่ชีใ้ห้เห็นวา่การตรวจสอบเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจ าเป็นต้องมีในกระบวนการ
ด าเนินงานต่างๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนิดา โสมะ และ จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ 
(2560) ท่ีได้ศึกษากลยุทธ์การตรวจสอบภายในท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา พบว่า การด าเนินงานตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากในการปฏิบัติงานตรวจสอบ จะต้องมีการก าหนดแผนการ
ปฏิบตังิานไว้ลว่งหน้า ซึง่เป็นสิ่งท่ีส าคญัในการปฏิบตังิานตรวจสอบ 

2.3 รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา 
ในระดับปริญญาตรี ด้านการประเมิน เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีใน
รูปแบบ ดงัท่ีพบจากผลการวิจัยท่ีสะท้อนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องว่า 
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ด้านการประเมิน มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้สงูกว่า
เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจากการประเมินคือกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องด้วยเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือน าไปสู่การเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ อันจะน าไปสู่การตัดสินใจในเชิงคุณค่าท่ีจะระบุว่าสิ่งท่ีประเมินนัน้มีคุณภาพ
เหมาะสมหรือดีมากน้อยเพียงใด และผลการประเมินท่ีได้จะเป็นตัวบ่งชีถ้ึงความส าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของกระบวนการท างาน เช่นเดียวกันกับการบริหารจดัการหลักสูตรสาขาวิชาพล
ศึกษา ท่ีจ าเป็นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท่ีจะได้น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจในการ
เทียบเคียงมาตรฐานของการด าเนินงานว่าเหมาะสม หรือมีข้อควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร 
ดงันัน้ จงึอาจกลา่วได้วา่ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรจะประสบความส าเร็จหรือไมน่ัน้ สามารถ
ทราบได้จากการประเมิน โดยต้องก าหนดเกณฑ์ท่ีมีมาตรฐานเป็นหลักในการประเมิน ให้
ความส าคญักบัการประเมินผลเม่ือสิน้สดุการด าเนินงาน การประเมินเป็นหวัใจของการท างานให้
ประสบความส าเร็จ และผลจากการประเมินยังสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ท าให้
กิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยอาศยัความร่วมมือจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการจดักิจกรรม
ของหลกัสตูร ไม่ว่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบการจดักิจกรรม ผู้ รับผิดชอบการประเมิน ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
ในการแสดงความคิดเห็นจากหลากหลายบทบาท เพ่ือให้ทราบถึงการจัดกิจกรรมว่าบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินแตกตา่งกนัออกไป
ตามบริบทของแต่ละกิจกรรม และสามารถใช้เคร่ืองมือได้มากกว่า 1 เคร่ืองมือในการประเมินผล
ของกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ของ สตฟัเฟิลบีม และ
ชิงค์ฟิล (Stufflebeam & Shinkfield, 2007) ท่ีให้ความส าคญักับองค์ประกอบของการประเมินใน 
4 มิติ  คือ 1.การประเมินเชิงบริบท(Context Evaluation) 2.การประเมินปัจจัยน าเข้า( Input 
Evaluation) 3.การประเมินกระบวนการ(Process Evaluation) และ 4.การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) โดย เฉพ าะในส่ วนของ  P : Process Evaluation ห รือการประ เมิ น
กระบวนการ ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ท่ีจะใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการครัง้ต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเป็นการ
ตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ และการมีส่วนร่วมของผู้ เข้าร่วมในโครงการ
โดยมีการบนัทกึไว้เป็นหลกัฐานทกุขัน้ตอน จะเป็นประโยชน์อย่างมากตอ่การค้นหาจดุเดน่ และจดุ
ด้อย ของนโยบาย แผนงาน โครงการ และ P : Product Evaluation การประเมินผลผลิต ซึ่งเป็น
การประเมินผลท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการด าเนินงานทัง้ในระยะสัน้ ท่ีเป็นผลผลิต (Output) ระยะ
กลาง ท่ี เป็นผลลัพ ธ์ (Outcome )และระยะยาวท่ีเป็นผลกระทบ (Impact) ดังนัน้  Product 
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Evaluation จึงเป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดขีน้กบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ หรือ
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้การพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปล่ียน
โครงการ ซึ่งการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นการทวนสอบกระบวนการจดัการเรียนการสอน
และการประเมินผลของรายวิชาตา่งๆท่ีเปิดการเรียนการสอนในหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ผู้ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดเป็นผู้ ท่ีให้ข้อมูล ประกอบไปด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา และผู้ เรียน ซึ่งผู้ เรียนเปรียบเสมือนผลผลิตของหลกัสูตร 
ผลของการทวนสอบจะประเมินได้ว่าสิ่งท่ีผู้ เรียนศึกษามามีผลการเรียนรู้ตรงตามท่ีก าหนดหรือไม ่
และยงัประเมินได้วา่กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ บรรลผุล การทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมินจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้องด าเนินการท่ีให้ความมั่นใจได้ว่า 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็นท่ีเข้าใจตรงกนัทัง้สถาบนัฯ และมีการด าเนินการจดัการเรียน
การสอนบรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของรายวิชาและของหลกัสตูรนัน้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556) สอดคล้องกับแนวคิดของ ประลอง ครุฑน้อย 
(2555) ท่ีกล่าวว่า การประเมิน เป็นกิจกรรมท่ีบทบาทส าคญัในกระบวนการตดัสินใจเพ่ือพฒันา
งานต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น ท าให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
นโยบาย หรือทิศทางการด าเนินงานขององค์การ ตอ่การปรับปรุงส่ือ/ชิน้งาน แผนงาน โครงการให้
เหมาะสมก่อนน าไปปฏิบตัิ นอกจากนีย้งัท าให้ผู้ รับผิดชอบงาน/โครงการทราบจดุเดน่ จดุด้อยของ
งาน ซึ่งสามารถปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทัง้เป็นการลดโอกาสความสญูเปล่า
ในการปฏิบตัิงานอีกด้วย ตลอดจนท าให้ทราบว่าปฏิบตัิการใดๆ ท่ีได้ลงทุนไปแล้วเกิดประโยชน์
คุ้มค่าหรือไม่ หรือควรจะด าเนินการตอ่ไปหรือไม่ เป็นต้น สอดคล้องกับ อรุณี เวียงแสง (2548) ท่ี
ได้กล่าวว่า การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคณะผู้ด าเนินการ
ร่วมกับผู้ประเมิน หน่วยงานสนับสนุนโครงการ กลุ่มบุคคลเป้าหมายของโครงการ ผู้ สนใจ และ
สาธารณชนในภาพรวม ซึง่การประเมินเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกอย่างหนึง่ในการระดมความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์หรือระดมปัญญา จากหลากหลายมุมมองหลากหลายแนวคิดหลากหลายบทบาท เข้า
ร่วมกันผลักดันกิจกรรมหรือโครงการท่ีมีความซับซ้อน สอดคล้องกับแนวคิดของ ครอนบาค 
(Cronbach, 1963) ซึง่มีความเห็นว่าการประเมินเป็นการเก็บรวบรวมข้อมลู และการใช้สารสนเทศ
เพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัโปรแกรมทางการศกึษา และการประเมินนัน้ไม่ควรจะท าโดยการ
ใช้แต่เพียงแบบทดสอบอย่างเดียว แต่ควรใช้แนวทางการประเมินอีก 4 แนวทางด้วยกัน ซึ่งได้แก่ 
(1)การศึกษากระบวนการ (2)การวัดศักยภาพของผู้ เรียน (3)การวัดทัศนคติ (4)การติดตามผล 
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และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ธิติพงษ์ สุขดี (2560) ท่ีได้ศกึษาการพฒันาตวับ่งชีค้วามส าเร็จ
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี พบว่า 
นอกจากการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคมแล้วการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรของสาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี ให้ประสบความส าเร็จนัน้ 
ระบบกลไกการบริหารหลกัสูตรมีความส าคญัอย่างมาก เพราะเป็นการจดักระบวนการวางแผน 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของหลกัสตูร ให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด การจดักระบวนการตา่งๆได้แก่ 
การควบคมุ การตรวจสอบ การประเมิน การรักษาและการพฒันามาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดขึน้ใน
สถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือให้ผู้ รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้ เรียน ผู้ปกครอง และผู้ รับบริการทางอ้อม 
ได้แก่สถานประกอบการ ประชาชนและสงัคมโดยรวม มีความมัน่ใจว่าผู้ส าเร็จการศกึษามีความรู้
ความสามารถ มีทกัษะและมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามหลกัสตูรก าหนดและสงัคมคาดหวงั  

2.4 รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา 
ในระดบัปริญญาตรี ด้านการทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรม เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีในรูปแบบ ดงัท่ีพบจากผลการวิจยัท่ีสะท้อนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องว่า ด้านการทบทวนหลงัการปฏิบตัิกิจกรรม มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้สงูกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เพราะ
การจะปรับปรุงให้กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับหลกัสูตรมีคุณภาพมากขึน้ จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ
ทบทวนการท างานเม่ือเสร็จสิน้การด าเนินการจดักิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ ปัญหาและ
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ แล้วมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้อยา่งเป็นระบบ โดยอาศยัความร่วมมือใน
การเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นจากผู้ ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรม ประกอบด้วย 
ผู้ด าเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม ผู้ เข้ารับกิจกรรม ผู้ รับผิดชอบการจัดกิจกรรม โดย
อาจจะประยุกต์ใช้เทคนิคการทบทวนระหว่างการปฏิบตัิ(After Action Review technique :AAR) 
เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติ  (Retrospective technique) เทคนิคการถอดบทเรียนท่ี
ประยุกต์มาจากทฤษฏีการประเมินผลโครงการก็คือเทคนิคการประเมินประสิทธิผลการท างาน
(Performance Measurement : PM) หรือเทคนิคแผนท่ีผลลพัธ์(Outcome mapping : OM) มาใช้
ด าเนินการก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี หลักการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ของ เดมมิ่ง 
(Deming, 1986) ซึ่งกลา่วไว้ว่า A หมายถึง Action คือการเข้าปรับปรุง เปล่ียนแปลงตามผลลพัธ์ท่ี
ได้เรียนรู้ ยอมรับการเปล่ียนแปลง หากบรรลผุลเป็นท่ีนา่พอใจหรือหากผลการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตาม
แผน ให้ท าซ า้โดยใช้การเรียนรู้จากการกระท าท่ีได้ปฏิบัติไปแล้ว ในการทวนสอบนัน้ จ าเป็นท่ี
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จะต้องท าเม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา ท าให้ทราบถึงข้อบกพร่อง และสิ่งท่ี
ต้องพฒันาปรับปรุงในการด าเนินงาน เพ่ือให้หลกัสูตรมีประสิทธิภาพมากขึน้ จึงต้องอาศยัความ
ร่วมมือกับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้ สอน และ
ผู้ เรียนท่ีต้องร่วมมือกันแสดงความคิดเห็น ทัง้นี ้เพราะการทวนสอบมีความส าคญัต่อการพฒันา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
(มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556) สอดคล้องกับ สธุาสินี ค าหลวง (2561) ท่ีได้กล่าว
ว่า การทบทวนเป็นการพิจารณาว่าการด าเนินโครงการมีความก้าวหน้า ถกูต้องและเหมาะสมใน
แง่มุมต่างๆ หรือไม่ อย่างไร ทัง้นีอ้าจน าข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและประเมินโครงการมาใช้
ประกอบ รวมทัง้อาจมีการวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา และข้อบกพร่องท่ีพบ สอดคล้องกับ ผล
การศกึษาของสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มศว (2558) ท่ีระบุว่า การทบทวนผลการปฏิบตัิงาน
จะเป็นการทบทวนวิธีการท างานทัง้ด้านความส าเร็จและปัญหาท่ีเกิดขึน้ทัง้นี ้ไม่ใช่เพ่ือค้นหาคนท่ี
ท าผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทัง้สิน้ แต่เป็นการทบทวนเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
ท างานเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้และเพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหานีข้ึน้อีก  ในขณะเดียวกนัก็คงไว้ซึ่งวิธีการท่ีดี
อยู่แล้ว โดยท่ีผู้ทบทวนจะต้องทราบถึงเป้าหมายหรือสิ่งท่ีตัง้เป้าไว้ แล้วน ามาเปรียบเทียบกบัสิ่งท่ี
บรรลเุป็นการทบทวนการท างานการปฏิบตังิานของตนเอง สอดคล้องกบัผลงานวิจยั วิจิตรา เสนา, 
สมจิต แดนสีแก้ว, และ นพนนัท์ ชยัภูมิ (2561) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนสู่
การดแูลแบบหุ้นส่วนเพ่ือลดการสมัผสัควนับุหร่ีท่ีบ้านของวยัแรงงานท่ีเป็นเบาหวาน พบว่า หลงั
ด าเนินการทบทวนการท างานมีการร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ สะท้อนคิดและเรียนรู้ร่วมกับ
ครอบครัวผ่านการสนทนากลุ่ม และน าประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังจนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
ครอบครัวมีการปรับทศันคตท่ีิดีขึน้ตอ่ควนับหุร่ีท่ีมีผลตอ่การรักษาและควบคมุโรคเบาหวาน 

3. รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 14 กิจกรรม จากการศึกษาในงานวิจัยเล่มนีมี้
คณะกรรมการในการทวนสอบหลายชดุ ผู้วิจยัจึงขอสรุปว่าควรแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 ชุด 
คือ 1) คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร มีหน้าท่ีติดตาม ควบคมุ ประเมินและทวนสอบกิจกรรมของ
หลักสูตร ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้ เรียน และการประเมินผู้ เรียน เพ่ือให้
หลกัสูตรมีประสิทธิภาพ 2) คณะกรรมการ/บุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรท่ีก ากับดูแลการด าเนินงาน เช่น การรับอาจารย์ใหม่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
หน้าท่ีเพียงแคร่ะบรุายละเอียดคณุสมบตัขิองอาจารย์ท่ีต้องการ และช่วงเวลาท่ีต้องการเทา่นัน้ ใน
ส่วนของการเปิดรับสมัคร หรือกระบวนการสอบคัดเลือกทางคณะจะเป็นผู้ ด าเนินการ ซึ่ง
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่สามารถก ากับดแูลการด าเนินการบางอย่างได้  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจึงท าได้แค่เพียงทวนสอบคณุสมบตัิของอาจารย์ใหม่เม่ือเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ี ว่า
ตรงตามคุณสมบัติท่ีระบุไว้หรือไม่ เพ่ือท่ีจะท าให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ เพราะว่าได้อาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณสมบตัิตรงตามความต้องการ จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการ/บุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีบทบาท และหน้าท่ีสูงกว่าคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรเข้ามาก ากับ ดแูลและติดตามการด าเนินการในส่วนอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร หากหลกัสตูรมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมส่งผลดีต่อผู้ เรียน สอดคล้องกบั ส่วนส่งเสริม
และบริการการศึกษา (2554) ได้กล่าวไว้ว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับภาควิชา/
สาขาวิชา ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร อาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตร มีบทบาทหน้าท่ี ก ากับดแูลหลกัสูตร ได้แก่ 1) การบริหารหลกัสูตรและการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตาม มคอ.2 2) ด าเนินการการจดัท า มคอ.3-7 3) ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนของนิสิตของทกุรายวิชาของหลกัสตูร 4) การประเมินผลรายวิชา การประเมินผลการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินผลหลักสูตร และการประเมินผลบัณฑิต       
5) การพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ 6) ด าเนินการให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545) ท่ีกล่าวว่า การบริหารหลกัสูตรในยุคปัจจุบนัท่ี
การกระจายอ านาจเก่ียวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายพร้อมอาศยัองค์ประกอบปัจจยัเกือ้หนุนต่างๆ 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและ  มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สุกัญญา จัตุรงค์ (2559) ได้ศึกษาการบริหารหลักสูตรท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้ เรียน โรงเรียนสงักดัส านกับริหารงาน การศกึษาพิเศษภาคใต้ กลุ่ม 7 พบว่า หลกัสตูรเป็นส่วนท่ี
ส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง หากไม่มีหลักสูตรแล้วครูผู้ สอนก็จะ
เหมือนกับสอนไปแบบไร้ทิศทาง ซึ่งจุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษาจ า เป็นจะต้อง
ก าหนดให้มีหลกัสูตรขึน้ หลกัสูตรจึงเป็นทัง้ข้อก าหนดว่าผู้ เรียนจะเรียนอะไร ผู้สอนจะสอนอะไร
และอย่างไร และการท่ีจะให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ได้นัน้จะต้องใช้ตวัก าหนดหรือ
เกณฑ์เป็นเคร่ืองมือในการวดั ดงันัน้การให้การศึกษาคือการพัฒนาผู้ เรียนในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้พัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหมายท่ีก าหนดจึงต้องใช้หลักสูตรเป็น
ตวัก าหนด และการบริหารจดัการหลกัสตูรให้เป็นไปตามจดุมุง่หมายไม่เพียงแตก่ารด าเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพเท่านัน้แต่ควรมีการด าเนินการเร่ืองการทวนสอบ จะท าให้กระบวนการด าเนินการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ งานวิจยัเลม่นีไ้ด้ท าการศกึษารูปแบบของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
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ของหลกัสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ได้ข้อสรุปรูปแบบของการทวนสอบคือ มี
ความถกูต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นประโยชน์และมีความเป็นไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยพบว่าสภาพการด าเนินงานของระบบการทวนสอบของหลักสูตร

สาขาวิชาพลศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานทวนสอบของ
หลกัสตูรยงัไม่ดีเท่าท่ีควร ดงันัน้ ผู้บริหารหลกัสตูรหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องจงึควรท่ีจะให้ความส าคญั
ของกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเกิดขึน้จริงในทกุขัน้ตอน ไม่ใช้เพียงแคก่ารก าหนดกรอบทิศทาง หรือ
แผนการด าเนินงานเท่านัน้ จริงอยู่ท่ีการก าหนดแผนอาจจะเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั แต่สิ่งหนึ่งท่ี
ไม่ควรจะละเลย คือการน าแผนไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง ดังนัน้ผู้ บริหารหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษาจึงควรเอาใจใส่และก าหนดเง่ือนเวลา (Timeline) ในการติดตามงานท่ีชดัเจน 
โดยอาจจะต้องก าหนดเป็นภารกิจท่ีส าคญัของหลกัสตูร และ/หรือ คณาจารย์ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายใน
หลกัสตูร หรือก าหนดเป็น TOR ของอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาให้ชดัเจน เป็นต้น 

2. จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี มีองค์ประกอบส าคญัอยู่ 4 ด้าน คือด้านการควบคมุ การ
ตรวจสอบ การประเมิน และการทบทวนหลังปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบนัน้ มี
ความส าคญัและมีความเก่ียวพันต่อเน่ืองกัน ทัง้ในภาพรวมของระบบ และในแต่ละตวัชี ว้ดัย่อย
ขององค์ประกอบด้านตา่งๆ ดงันัน้ หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ท่ีมีความต้องการพฒันาระบบการ
ทวนสอบของหลักสูตรตัวเองให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึน้ จึงควรใช้รูปแบบการทวนสอบท่ี
ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ในครัง้นี  ้ให้ครบถ้วนในทุกองค์ประกอบ โดยสามารถใช้ดัชนีย่อยในแต่ละ
องค์ประกอบมาพฒันาเป็นเคร่ืองมือประเมินผลการด าเนินงานในแตล่ะองค์ประกอบของหลกัสตูร
ตวัเองในเบือ้งต้นก่อน ว่ามีการด าเนินงานหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เพ่ือท่ีจะได้ทราบข้อบกพร่อง 
อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาเพื่อความเป็นเลิศในการบริหารจดัการหลกัสตูรตอ่ไป 

3. จากผลการวิจยัพบว่าการทบทวนหลงัปฏิบตัิกิจกรรม เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการคุณภาพของระบบการทวนสอบ ดังนัน้ ผู้ บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้ สอน
รายวิชา รวมถึงนิสิต/นกัศกึษาท่ีอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคญั
ต่อกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวนีร่้วมกัน โดยอาจจะมีการก าหนดกิจกรรมของการทบทวนหลัก
ปฏิบตัิกิจกรรมท่ีชดัเจน มีรูปแบบของกิจกรรมท่ีเหมาะสม นบัตัง้แตก่ารทบทวนหลงัการปฏิบตังิาน
ในแต่ละเนือ้หาวิชาส าคญัท่ีสอน ในรายวิชาท่ีเรียน ในกระบวนการท างานแต่ละขัน้ตอนของการ
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บริหารหลกัสูตร โดยการก าหนดเง่ือนไขเวลาในการปฏิบตัิของแต่ละกิจกรรมท่ีชดัเจน และมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของทุกภาคส่วนท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการทบทวน
หลงัปฏิบตักิิจกรรมสามารถเกิดขึน้ได้จริง และน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาได้อยา่งทนัทว่งที 

4. จากกระบวนการวิจัยรวมถึงผลการวิจัยท่ีด าเนินการทัง้หมด สะท้อนให้เห็นว่าการ
พฒันาหรือปรับปรุงรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา 
ในระดบัปริญญาตรี นัน้ จะประสบความส าเร็จได้จะต้องขึน้อยูก่บัการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ย
ท่ีเก่ียวข้องหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคส่วนท่ีส าคัญหรือผู้ ท่ีมีหน้าท่ีในการบริหาร
หลักสูตร ผู้ มีหน้าท่ีในการน าหลักสูตรไปใช้ และผู้ ท่ีรับผลจากการใช้หลักสูตรนัน้ ดังนัน้ การ
ด าเนินงานในรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดบัปริญญาตรี จงึต้องมีการก าหนดผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในแตล่ะองค์ประกอบ และในแตล่ะตวัชีว้ดั
ย่อยของตวัชีว้ดัให้ชดัเจน กล่าวคือ จะต้องมีเจ้าภาพท่ีชดัเจน เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถท่ีจะ
เกิดการประสานงานและตอ่เน่ืองไปได้ด้วยดี  
  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. เน่ืองจากในการวิจยัครัง้นี ้ยงัขาดการทดลองใช้รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ในสถานการณ์จริง ดงันัน้ จงึควรมีการ
ด าเนินการวิจยัตอ่เน่ืองในลกัษณะของการทดลองใช้รูปแบบ โดยอาจจะด าเนินการในลกัษณะของ
การทดลองน าร่อง และขยายขอบเขตของการทดลองให้กว้างขวางขึน้ เพ่ือสร้างรูปแบบท่ีสามารถ
เป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิดีในอนาคต (Best Practice) ได้ 

2.จากการเปล่ียนแปลงของระบบประกันคุณภาพการศึกษา อาทิเช่น AUNQA ซึ่งมี
เกณฑ์ หรือกระบวนการด าเนินงานท่ีแตกตา่งไปจากเดิม จึงควรมีการวิจยัเพ่ือพฒันาต้นแบบของ
รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ท่ีสามารถรองรับหรือปรับเปล่ียนเข้ากบับริบทของการประกนัคณุภาพหรือรูปแบบการบริหารงานท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ โดยให้รูปแบบมีลกัษณะเป็น dynamic model มากขึน้ 

3. เน่ืองจากในแตล่ะมหาวิทยาลยัท่ีเปิดการเรียนการสอนในหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา 
นัน้ มีบริบทและจุดมุ่งหมายในการผลิตบณัฑิตของหลักสูตรท่ีอาจแตกต่างกันออกไปบ้าง  ตาม
บริบทของสถาบนัตวัเอง ดงันัน้จึงควรมีการศึกษาการพฒันารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ท่ีสอดคล้องตามบริบทของแต่ละ
มหาวิทยาลยั โดยกระบวนการวิจยัควรเน้นในเชิงคณุภาพมากขึน้ และเน้นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
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แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา 
ในระดบัปริญญาตรีท่ีเหมาะสมหรือมีลกัษณะเฉพาะ (Unique) ของสถาบนัตวัเอง 

4.ในกระบวนการพฒันานิสิต/นกัศกึษา หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษานัน้ มุ่งพฒันาความ
เข้มแข็งทางวิชาการท่ีต่อเน่ือง ตัง้แต่ในระดบัปริญญาตรี จนถึงระดบับณัฑิตศึกษา จึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยในลักษณะของการพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดบับณัฑิตศึกษา โดยมุ่งต่อยอดในเชิงการด าเนินงานของการพัฒนา
ความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพ วา่ในกระบวนการบริหารหลกัสตูร
มีกระบวนการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง ตอ่เน่ืองกนัในลกัษณะใด โดยอาจด าเนินงานในลกัษณะของ
การวิจยัในเชิงพฒันา หรือการด าเนินงานวิจยัในเชิงนโยบาย เพ่ือสร้างกรอบแนวทางในการพฒันา
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษาในเชิงระบบท่ีตอ่เน่ือง 

5. ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาอ่ืนๆ ในระดบัปริญญาตรี 
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ผู้เช่ียวชาญ 

 

ระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้โดย
ประยกุต์ใช้เทคนิคการวิจยั EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  

ขัน้ตอนท่ี 4. การสร้างรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนโดยการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารหลักสูตรและงานการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 5 คน ดงันี ้
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบญุ ศลิป์รุ่งธรรม  

 
รองหวัหน้าภาควิชาพลศกึษาและกีฬา 
คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2 อาจารย์ ดร.ธิตพิงษ์ สขุดี  อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศกึษา 
คณะพลศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ร าไพ ศนูย์จนัทร์ 
 

อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตอดุรธานี 

4 อาจารย์ วา่ท่ี ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร 
 

รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

5 อาจารย์ ดร.จกัริน ด้วงค า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 



  339 

ขัน้ตอนท่ี 6. ประเมินรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี โดยผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการ
บริหารหลกัสูตร งานประกนัคณุภาพการศกึษาในสถาบนัระดบัอดุมศึกษา และงานการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาพลศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 20 คน ดงันี ้
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบญุ ศลิป์รุ่งธรรม  

 
รองหวัหน้าภาควิชาพลศกึษาและกีฬา 
คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2 อาจารย์ ดร.ธิตพิงษ์ สขุดี  อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศกึษา 
คณะพลศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อาจารย์ ดร.เกษมสนัต์ พานิชเจริญ  
 

อาจารย์ประจ าส านกังานจดัการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ ออ่นศริิ 
  
 

หวัหน้าภาควิชาพลศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

5 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สธุนะ ตงิศภทัิย์  
 

ผู้ชว่ยคณบดี คณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภฟู้า เสวกพนัธ์  
 

อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศกึษาและวิทยาศาสตร์ 
การออกก าลงักาย  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

7 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ร าไพ ศนูย์จนัทร์ 
 

อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตอดุรธานี 

8 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนชุิตร แท้สงูเนิน  
 

รองคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสพุรรณบรีุ 

9 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีรศกัดิ ์วิศาลาภรณ์ 
 

รองอธิการบดี  
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
10 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทเวช วงศ์เพม  

 
ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตอ่างทอง 

11 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สนัติ สิทธิจนัดา  
 

รองอธิการบดี 
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตเพชรบรูณ์ 

12 อาจารย์ ดร.สฤษเดช แซมมณี   
 

อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตยะลา 

13 อาจารย์ ดร.ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์   
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศกึษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

14 อาจารย์ วา่ท่ี ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร 
 

รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

15 อาจารย์ ดร.กอบกลุ ประเสริฐลาภ  
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศกึษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 

16 อาจารย์ ดร.จกัริน ด้วงค า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

17 อาจารย์ ดร.นกลุ โสตถิพนัธุ์   อาจารย์โปรแกรมวิชาพลศกึษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

18 อาจารย์ ดร.วิกรม ศขุธณี    
 

ประธานสาขาวิชาพลศกึษา 
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

19 อาจารย์ ดร.สยาม ทองใบ   
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศกึษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

20 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สวุรรณโณภาส  
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สขุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
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ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ โดยพิจารณาจากคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
ซึ่งเคร่ืองมือประกอบไปด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี 2) แบบสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
เก่ียวกับรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดบั
ปริญญาตรี 3) แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัปริญญาตรี และ 4) แบบตรวจสอบยืนยนัคุณภาพของรูปแบบการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ระดบัปริญญาตรี 

 
ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิศกัดิ์ บญุหาญ  อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์   
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตยะลา 

2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  ไกรเพชร รองอธิบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา 
สถาบนัการพลศกึษา 

3 อาจารย์สทุธิกร  แก้วทอง  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

4 อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

5 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ผู้อ านวยการส านกัทดสอบทางการศกึษาและ
จิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี 

------------------------------------- 
ค าชีแ้จง 
 1.แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นฉบบันี ้มีความมุง่หมายเพื่อสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร ท่ีมีตอ่ความคาดหวงัตอ่กระบวนการทวนสอบ และสภาพท่ีเป็นจริงของกระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวชิาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี โดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั ซึง่ในแบบสอบถามฉบบันี ้ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 การสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่ความคาดหวงัตอ่กระทวนการทวนสอบ และสภาพท่ี
เป็นจริงของกระทวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
ซึง่จ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ  
     2.1 ด้านการควบคมุการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
     2.2 ด้านการตรวจสอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
     2.3 ด้านการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  ตอนที่ 3 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีตอ่สภาพ ปัญหา ความต้องการหรือแนวทาง
ของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
 2.ข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถามนีผู้้  วิจยัจะน าไปวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น เพื่อใช้เป็นข้อมลู
พืน้ฐานในการสร้างรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ตอ่ไป  
 3.เพื่อให้ได้ข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันารูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวชิาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรีมากที่สดุ ผู้วิจยัขอความกรุณาจาก
ทา่นโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทกุข้อและตรงกบัความจริง และความคิดเห็นของทา่นมากที่สดุ 
 4.การวเิคราะห์ข้อมลูครัง้นี ้ผู้วิจยัจะน าเสนอในภาพรวม โดยข้อมลูที่ทา่นให้ความกรุณาตอบมา
ทัง้หมด ผู้วจิยัจะเก็บเป็นความลบั 
 
 

 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู มา ณ โอกาสนี ้
นายดศิรณ์  แก้วคล้าย 

นิสติหลกัสตูรปริญญาการศกึษาดษุฎีบณัฑิต   
สาขาวชิาสขุศกึษาและพลศกึษา 

เบอร์ติดตอ่ 089-463-7363 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง       หน้าข้อความท่ีเป็นจริงตามคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
 1.เพศ          เพศชาย  เพศหญิง 

 

 2.สถาบนัการศกึษาท่ีสงักดั(ระบ)ุ............................................................................... 
 

 3.ระดบัการศกึษา 
   ระดบัปริญญาโท               ระดบัปริญญาเอก 

 4. สาขาวิชาท่ีจบการศกึษาสงูสดุ (ระบ)ุ...................................................................... 
 5.ต าแหนง่ทางวิชาการ 

   อาจารย์      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ 
 6.ระยะเวลาในการเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

     น้อยกวา่5  ปี 
     ระหวา่ง 5 – 10  ปี 
     มากกวา่ 10  ปี 
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ตอนที่ 2 ความคาดหวังต่อกระบวนการทวนสอบ และสภาพท่ีเป็นจริงของกระบวนการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี 
ค าชีแ้จง โปรดอา่นข้อความในแบบสอบถามแตล่ะด้านซึง่มีทัง้หมด 3 ด้านอยา่งละเอียด จากนัน้ให้ทา่น
พิจารณาวา่ รูปแบบของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวชิาพลศกึษา ในระดบัปริญญา
ตรีตามข้อความดงักลา่ว ท่านมีความคาดหวังต่อกระบวนการทวนสอบอยู่ในระดับใด ในหลกัสตูรที่ทา่น
รับผิดชอบ และรูปแบบของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรีตามข้อความดงักลา่ว ในหลกัสตูรที่ทา่นรับผิดชอบ  มีสภาพที่เป็นจริงของกระบวนการทวนสอบ

อยู่ในระดับใด  จากนัน้ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากที่สดุทัง้สองสว่น 
ซึง่มีแนวทางในการให้คา่คะแนน ดงันี ้
 

คะแนน ความคาดหวังต่อกระบวนการทวนสอบ สภาพที่เป็นจริงของกระบวนการทวนสอบ 

5 ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคาดหวงัตอ่
กระบวนการทวนสอบในประเด็น 
ดงักลา่วในระดบัมากที่สดุ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ในสภาพเป็นจริง
กระบวนการทวนสอบในประเด็นดงักลา่ว อยูใ่น
ระดบัมากที่สดุ 

4 ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคาดหวงัตอ่
กระบวนการทวนสอบในประเด็น 
ดงักลา่วในระดบัมาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ในสภาพเป็นจริง
กระบวนการทวนสอบในประเด็นดงักลา่ว อยูใ่น
ระดบัมาก 

3 ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคาดหวงัตอ่
กระบวนการทวนสอบในประเด็น 
ดงักลา่วในระดบัปานกลาง 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ในสภาพเป็นจริง
กระบวนการทวนสอบในประเด็นดงักลา่ว อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

2 ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคาดหวงัตอ่
กระบวนการทวนสอบในประเด็น 
ดงักลา่วในระดบัน้อย 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ในสภาพเป็นจริง
กระบวนการทวนสอบในประเด็นดงักลา่ว อยูใ่น
ระดบัน้อย 

1 ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคาดหวงัตอ่
กระบวนการทวนสอบในประเด็น 
ดงักลา่วในระดบัน้อยที่สดุ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ในสภาพเป็นจริง
กระบวนการทวนสอบในประเด็นดงักลา่ว อยูใ่น
ระดบัน้อยที่สดุ 
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ที่ 

 
รายการ 

ความคาดหวังต่อกระบวน 
การทวนสอบ 

สภาพท่ีเป็นจริงของ 
กระบวนการทวนสอบ 

มากที่สุด                   น้อยที่สุด มากที่สุด                   น้อยที่สุด 

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

ด้านการควบคุม 

1. 
มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้อยา่งชดัเจน  

          

2. 
มีคณะกรรมการการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการทวนสอบ  

          

3. 
มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้อยา่ง
ชดัเจน 

          

4. 
มีการจดัท าคูมื่อการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิที่ดี 

          

5. 
มีกระบวนการ แนวทางที่ท าให้มัน่ใจได้วา่มีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ครบทกุด้าน 

          

6. 
มีการใช้รายละเอียดของหลกัสตูร (มคอ.2) มา
เป็นเคร่ืองมือในการทวนสอบ 

          

7. 
มีการประชมุวิเคราะห์จดุมุง่หมายและ
วตัถปุระสงค์จากรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 

          

8. 
มีการก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการทวนสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 

          

9. 
มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของเคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

          

10. 
มีการชีแ้จงท าความเข้าใจกบันิสิต/นกัศกึษา ใน
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

          

11. 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชามีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

          

12. 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก าหนดการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแผนการบริหาร
หลกัสตูร 
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ที่ 

 
รายการ 

ความคาดหวังต่อกระบวน 
การทวนสอบ 

สภาพท่ีเป็นจริงของ 
กระบวนการทวนสอบ 

มากที่สุด                   น้อยที่สุด มากที่สุด                   น้อยที่สุด 

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

ด้านการตรวจสอบ 

1. 
มีการก าหนดระยะเวลาในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แน่นอน 

          

2. 
มีการก าหนดรายวิชาทีใ่ช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 

          

3. 
มีการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามบริบทของรายวิชาที่แตกตา่งกนั
อยา่งเหมาะสม 

          

4. 
ทกุรายวิชามีโอกาสที่จะถกูคดัเลือกน ามาท า
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เทา่ๆ กนั 

          

5. 

การด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาเป็นไป
ตามคูมื่อการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

          

6. 
นิสิต/นกัศกึษา ท าการประเมินตนเองตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

          

7. 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาท าการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

          

8. 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา มีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน  

          

9. 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา สง่ผลการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

          

10. 
คณะกรรมการทวนสอบมีการด าเนินการหา
หลกัฐานด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

          

11. 
ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ให้ความส าคญักบักระบวนการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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ที่ 

 
รายการ 

ความคาดหวังต่อกระบวน 
การทวนสอบ 

สภาพท่ีเป็นจริงของ
กระบวนการทวนสอบ 

มากที่สุด                   น้อยที่สุด มากที่สุด                   น้อยที่สุด 

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

ด้านการประเมิน 

1. 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีการวางแผน
และก าหนดวิธีวดัและประเมินผลผู้ เรียนได้
ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

          

2. 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาวดัและ
ประเมินผลผู้ เรียนได้ตรงตามสภาพความเป็น
จริง 

          

3. 
 

 

คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ประมวลผลการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

          

4. 

คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้เสนอคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

          

5. 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีการน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันา
หลกัสตูร 

          

6. 
มีการปรับปรุงรายวิชาหลงัจากเสร็จสิน้
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

          

7. 
มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดขีึน้
หลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

          

8. 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร มีการจดัตัง้
คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทวนสอบ 
เพ่ือให้หลกัสตูรมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

          

9. 
มีการจดัท าสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ มารายงานผลการประกนัคณุภาพ
การศกึษาระดบัหลกัสตูร 

          

 
 
 
 



  349 

ตอนที่ 3 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

3.1 สภาพของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรีท่ีหลกัสตูรของทา่นด าเนินการอยู่ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................  
3.2 ปัญหาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั
ปริญญาตรี ท่ีหลกัสตูรของท่านประสบอยู่ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................  
3.3 ความต้องการหรือแนวทางในการพฒันากระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ท่ีทา่นคิดวา่ควรจะต้องด าเนินการในหลกัสตูร
ของทา่น 
 3.3.1 ด้านการควบคมุ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 3.3.2 ด้านการตรวจสอบ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 3.3.3 ด้านการประเมิน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
. 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นอย่างสูง 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยเร่ืองรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี 

ค าชีแ้จง 

 การวิจยัในขัน้ตอนนีเ้พ่ือเป็นกระบวนการของการวิจยั EDFR โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

พฒันารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบั

ปริญญาตรี ซึง่ผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาจากการศกึษาความต้องการจ าเป็นในการทวนสอบฯ จาก

อาจารย์ประจ าหลกัสตูรของหลกัสตูรในสาขาวิชาพลศกึษา ระดบัปริญญาตรีมาสร้างข้อค าถามใน

ขัน้ตอนนี ้โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยรอบนี ้

เป็นรอบท่ี 1 ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์นีจ้ะเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบของรูปแบบการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ตอ่ไป 

 

ช่ือ- นามสกลุ ผู้ให้สมัภาษณ์………………………………………………………………………… 

 

ต าแหนง่……………………………………………สงักดั…………………………………………. 

 

วนัท่ีให้สมัภาษณ์……………………………….สถานท่ีให้สมัภาษณ์……………………………… 

 

ค าถาม 

1.ทา่นคิดวา่กิจกรรมของหลกัสตูรท่ีจะต้องท าการทวนสอบ ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และในแตล่ะ

กิจกรรมอยูใ่นประเภทใด (Input ปัจจยัน าเข้า, Processes กระบวนการ, Output ผลลพัธ์) 

2.จากกิจกรรมท่ีทา่นกล่าวมาทา่นมีวิธีการควบคมุในกิจกรรมนัน้อยา่งไรบ้าง 

3.จากกิจกรรมท่ีทา่นกล่าวมาทา่นมีวิธีการตรวจสอบในกิจกรรมนัน้อยา่งไรบ้าง 

4.จากกิจกรรมท่ีทา่นกล่าวมาทา่นมีวิธีการประเมินในกิจกรรมนัน้อยา่งไรบ้าง 

5.ทา่นคิดวา่ในการประเมิน ควรมีเกณฑ์ในแตล่ะกิจกรรมอยา่งไร  

6.ทา่นคิดวา่ในแตล่ะกิจกรรม ควรมีการทวนสอบในเร่ืองอะไรบ้าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทวนสอบใน

เร่ืองนัน้ควรเป็นอยา่งไร และควรมีเกณฑ์อย่างไร 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
เร่ือง 

รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา  
ในระดับปริญญาตรี 

------------------------------------- 
ค าชีแ้จง 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพื่อสร้างและพฒันารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวชิาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
 ข้อความแตล่ะข้อในแบบสอบถามฉบบันี ้ผู้วิจยัได้รวบรวมและวเิคราะห์มาจากความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ  
 ผู้วิจยัใคร่ขอความกรุณาจากทา่น ได้โปรดแสดงความคดิเห็นตอ่ข้อความในแตล่ะข้อวา่ มีความถกู
ต้อง และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัใด ดงัตอ่ไปนี ้
  5   หมายถงึ ข้อความนัน้มคีวามถกูต้อง/มีความเหมาะสมมากที่สดุ     
  4   หมายถงึ ข้อความนัน้มคีวามถกูต้อง/มีความเหมาะสมมาก     
  3   หมายถงึ ข้อความนัน้มคีวามถกูต้อง/มีความเหมาะสมปานกลาง     
  2   หมายถงึ ข้อความนัน้มคีวามถกูต้อง/มีความเหมาะสมน้อย    
  1   หมายถงึ ข้อความนัน้มคีวามถกูต้อง/มีความเหมาะสมน้อยที่สดุ 
 ข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่การน าไปใช้สร้างและ 
พฒันารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวชิาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ตอ่ไป 
ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงใคร่ขอความกรุณาจากทา่น ได้โปรดตอบข้อความในแตล่ะข้อให้ครบถ้วน ถกูต้อง และตรงกบั
ความเป็นจริงตามความคดิเห็นของทา่นมากที่สดุ และขอขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ โอกาส 

 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู มา ณ โอกาสนี ้

นายดศิรณ์  แก้วคล้าย 
นิสติหลกัสตูรปริญญาการศกึษาดษุฎีบณัฑิต   

สาขาวชิาสขุศกึษาและพลศกึษา 
เบอร์ติดตอ่ 089-463-7363 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง       หน้าข้อความท่ีเป็นจริงตามคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
 1.เพศ    ชาย  หญิง 
 
 2.ระดบัการศกึษา 
   ระดบัปริญญาโท               ระดบัปริญญาเอก 
  
 3.สาขาวิชาท่ีจบการศกึษาสงูสดุ (ระบ)ุ...................................................................... 
 

 
 4.ต าแหนง่ทางวิชาการ 
  อาจารย์      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ 
 
 5.ประสบการณ์ในด้าน 
  5.1 การบริหารหลกัสตูร...............ปี 
  5.2 การประกนัคณุภาพการศกึษา……………ปี 
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  370 



  371 



  372 



  373 



  374 



  375 
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  378 



  379 



  380 



  381 
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แบบประเมินคุณภาพ 
เร่ือง 

รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี 

------------------------------------- 
ค าชีแ้จง 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพื่อยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวชิาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
 ข้อความแตล่ะข้อในแบบสอบถามฉบบันี ้ผู้วิจยัได้รวบรวมและวเิคราะห์มาจากความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ  
 ผู้วิจยัใคร่ขอความกรุณาจากทา่น ได้โปรดแสดงความคดิเห็นตอ่ข้อความในแตล่ะข้อวา่ มีความเป็น
ประโยชน์ และมีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัใด ดงัตอ่ไปนี ้
  5   หมายถงึ ข้อความนัน้มคีวามเป็นประโยชน์/มีความเป็นไปได้มากที่สดุ     
  4   หมายถงึ ข้อความนัน้มคีวามเป็นประโยชน์/มีความเป็นไปได้มาก     
  3   หมายถงึ ข้อความนัน้มคีวามเป็นประโยชน์/มีความเป็นไปได้ปานกลาง     
  2   หมายถงึ ข้อความนัน้มคีวามเป็นประโยชน์/มีความเป็นไปได้น้อย    
  1   หมายถงึ ข้อความนัน้มคีวามเป็นประโยชน์/มีความเป็นไปได้น้อยที่สดุ 
 ข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่การน าไปใช้สร้างและ 
พฒันารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวชิาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ตอ่ไป 
ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงใคร่ขอความกรุณาจากทา่น ได้โปรดตอบข้อความในแตล่ะข้อให้ครบถ้วน ถกูต้อง และตรงกบั
ความเป็นจริงตามความคดิเห็นของทา่นมากที่สดุ และขอขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ โอกาส 
 

 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู มา ณ โอกาสนี ้
นายดศิรณ์  แก้วคล้าย 

นิสติหลกัสตูรปริญญาการศกึษาดษุฎีบณัฑิต   
สาขาวชิาสขุศกึษาและพลศกึษา 

เบอร์ติดตอ่ 089-463-7363 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง       หน้าข้อความท่ีเป็นจริงตามคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

1.เพศ          ชาย   หญิง 
 

2.สถาบนัการศกึษาท่ีสงักดั 
(ระบ)ุ.................................................................................... 
 

3.ระดบัการศกึษา 
   ระดบัปริญญาโท               ระดบัปริญญาเอก 

          
            4. สาขาวิชาท่ีจบการศกึษาสงูสดุ (ระบ)ุ................................................................. 
 

            5.ต าแหนง่ทางวิชาการ 
   อาจารย์     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ 

 

6.ระยะเวลาในการเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
     น้อยกวา่5  ปี 
     ระหวา่ง 5 – 10  ปี 
     มากกวา่ 10  ปี 
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  387 



  388 



  389 



  390 



  391 



  392 
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  394 



  395 



  396 



  397 



  398 



  399 



  400 



  401 



  402 



  403 



  404 



  405 



  406 



  407 



  408 



  409 



 410 
 

ภาคผนวก ค 
คุณภาพของเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล
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ตาราง 125 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) และคา่ความเท่ียง (α) ของแบบสอบถามความต้องการ
จ าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

ด้านการควบคมุ        
1. 1 1 1 1 1 5 1 
2. 1 1 0 1 1 4 0.8 
3. 1 1 1 1 1 5 1 
4. 1 1 0 1 1 4 0.8 
5. 1 1 1 0 1 4 0.8 
6. 1 1 1 1 1 5 1 
7. 0 1 1 1 1 5 1 
8. 1 1 1 1 1 5 1 
9. 1 1 0 1 1 3 0.6 
10. 0 1 1 0 1 4 0.8 
11. 1 1 1 1 1 5 1 
12. 1 1 1 1 1 5 1 
ด้านการตรวจสอบ        
1. 0 1 1 1 1 5 1 
2. 1 1 1 1 1 5 1 
3. 1 1 0 1 1 3 0.6 
4. 0 1 1 0 1 4 0.8 
5. 1 1 1 1 1 5 1 
6. 1 1 1 1 1 5 1 
7. 1 1 1 1 1 5 1 
8. 1 1 0 1 1 4 0.8 
9. 1 1 1 1 1 5 1 
10. 1 1 0 1 1 4 0.8 
11. 1 1 1 0 1 4 0.8 
ด้านการประเมิน        
1. 1 1 0 1 1 3 0.6 
2. 0 1 1 0 1 4 0.8 
3. 1 1 1 1 1 5 1 
4. 1 1 1 1 1 5 1 
5. 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 125 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

6. 1 1 0 1 1 4 0.8 
7. 1 1 0 1 1 3 0.6 
8. 1 1 0 1 1 3 0.6 
9. 0 1 1 0 1 4 0.8 

α = 0.90 
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ตาราง 126 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

1. 1 1 1 1 1 5 1 
2. 1 1 0 1 1 4 0.8 
3. 1 1 1 1 1 5 1 
4. 1 1 0 1 1 4 0.8 
5. 1 1 1 0 1 4 0.8 
6. 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 127 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคณุภาพรูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ในระดบัปริญญาตรี 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

ด้านการควบคมุ        
1.การรับนิสติใหม ่        
1.1 1 1 1 1 1 5 1 

1.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 

1.4 1 1 0 1 1 4 0.8 
1.5 1 1 1 0 1 4 0.8 
1.6 1 1 1 1 1 5 1 
2.การรับอาจารย์ใหม ่        

2.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 
2.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.4 1 1 1 0 1 4 0.8 

3.อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร        
3.1 0 1 1 1 1 5 1 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 
3.3 1 1 0 1 1 3 0.6 

3.4 0 1 1 0 1 4 0.8 
4.การปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา        
4.1 1 1 1 1 1 5 1 
4.2 0 1 1 1 1 5 1 

4.3 1 1 1 1 1 5 1 
5.กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21        
5.1 0 1 1 0 1 4 0.8 
5.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
5.3 1 1 1 1 1 5 1 

6.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
6.1 0 1 1 1 1 5 1 
6.2 1 1 1 1 1 5 1 
6.3 1 1 0 1 1 3 0.6 

6.4 0 1 1 0 1 4 0.8 
6.5 0 1 1 0 1 4 0.8 
6.6 1 1 0 1 1 3 0.6 
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ตาราง 127 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

7.การประเมินผู้ เรียน        
7.1 0 1 1 1 1 5 1 
7.2 1 1 1 1 1 5 1 
7.3 1 1 0 1 1 3 0.6 

8.การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ        
8.1 0 1 1 0 1 4 0.8 
8.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
8.3 0 1 1 0 1 4 0.8 

9.การพฒันาอาจารย์        
9.1 1 1 1 1 1 5 1 
9.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
9.3 1 1 1 1 1 5 1 

10.การวางระบบผู้สอน        
10.1 1 1 1 0 1 4 0.8 
10.2 1 1 1 1 1 5 1 
10.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
10.4 1 1 0 1 1 4 0.8 

10.5 1 1 1 0 1 4 0.8 
10.6 1 1 1 1 1 5 1 
10.7 1 1 0 1 1 3 0.6 
11.การพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้        

11.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
11.2 0 1 1 0 1 4 0.8 
11.3 1 1 1 1 1 5 1 
12.กระบวนการจดัการเรียนการสอน        

12.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
12.2 1 1 1 1 1 5 1 
12.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
12.4 1 1 1 0 1 4 0.8 

12.5 1 1 1 1 1 5 1 
13.สาระของรายวิชาในหลกัสตูร        
13.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
13.2 1 1 1 0 1 4 0.8 

13.3 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 127 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

14.การตรวจสอบบณัฑิต        
14.1 1 1 1 1 1 5 1 
14.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
14.3 0 1 1 1 1 5 1 

14.4 0 1 1 0 1 4 0.8 
14.5 1 1 0 1 1 3 0.6 
ด้านการตรวจสอบ        
1.การรับนิสติใหม ่        

1.1 1 1 1 1 1 5 1 
1.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 0 1 1 0 1 4 0.8 

1.5 1 1 1 0 1 4 0.8 
2.การรับอาจารย์ใหม ่        
2.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.3 1 1 1 0 1 4 0.8 

2.4 1 1 1 1 1 5 1 
3.อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร        
3.1 1 1 1 1 1 5 1 
3.2 1 1 0 1 1 3 0.6 

3.3 0 1 1 0 1 4 0.8 
4.การปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา        
4.1 1 1 1 1 1 5 1 
4.2 1 1 0 1 1 4 0.8 

4.3 1 1 1 1 1 5 1 
5.กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21        
5.1 1 1 1 0 1 4 0.8 
5.2 1 1 1 1 1 5 1 

6.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
6.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
6.2 1 1 1 0 1 4 0.8 
6.3 1 1 1 1 1 5 1 

6.4 1 1 0 1 1 4 0.8 
6.5 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 127 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

6.6 0 1 1 1 1 5 1 
7.การประเมินผู้ เรียน        
7.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
7.2 1 1 1 1 1 5 1 

7.3 0 1 1 0 1 4 0.8 
8.การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ        

8.1 0 1 1 0 1 4 0.8 
8.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
8.3 1 1 1 1 1 5 1 
9.การพฒันาอาจารย์        

9.1 1 1 1 1 1 5 1 
9.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
9.3 1 1 1 0 1 4 0.8 
9.4 1 1 1 1 1 5 1 

10.การวางระบบผู้สอน        
10.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
10.2 1 1 1 0 1 4 0.8 
10.3 1 1 1 1 1 5 1 
10.4 1 1 0 1 1 4 0.8 

10.5 0 1 1 0 1 4 0.8 
10.6 1 1 0 1 1 3 0.6 
11.การพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้        
11.1 1 1 1 1 1 5 1 

11.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
11.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
12.กระบวนการจดัการเรียนการสอน        
12.1 1 1 0 1 1 4 0.8 

12.2 1 1 1 0 1 4 0.8 
12.3 1 1 1 1 1 5 1 
12.4 1 1 0 1 1 4 0.8 
12.5 1 1 0 1 1 4 0.8 

13.สาระของรายวิชาในหลกัสตูร        
13.1 1 1 1 1 1 5 1 
13.2 1 1 1 0 1 4 0.8 
13.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
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ตาราง 127 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

14.การตรวจสอบบณัฑิต        
14.1 0 1 1 1 1 5 1 
14.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
14.3 0 1 1 0 1 4 0.8 

14.4 1 1 1 1 1 5 1 
ด้านการประเมิน        
1.การรับนิสติใหม ่        
1.1 0 1 1 0 1 4 0.8 

1.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 

2.การรับอาจารย์ใหม ่        
2.1 1 1 1 0 1 4 0.8 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 
2.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.4 1 1 0 1 1 4 0.8 

2.5 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร        
3.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.2 0 1 1 0 1 4 0.8 

3.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 
3.5 1 1 1 1 1 5 1 
4.การปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา        

4.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.4 1 1 1 0 1 4 0.8 

4.5 1 1 1 1 1 5 1 
5.กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21        
5.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
5.2 1 1 0 1 1 4 0.8 

5.3 1 1 1 1 1 5 1 
5.4 1 1 1 0 1 4 0.8 
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ตาราง 127 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

5.5 1 1 1 1 1 5 1 
6.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
6.1 0 1 1 1 1 5 1 
6.2 1 1 0 1 1 3 0.6 

6.3 0 1 1 0 1 4 0.8 
6.4 1 1 1 1 1 5 1 
6.5 0 1 1 0 1 4 0.8 
7.การประเมินผู้ เรียน        

7.1 0 1 1 0 1 4 0.8 
7.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
7.3 1 1 1 1 1 5 1 
7.4 1 1 1 1 1 5 1 

7.5 1 1 1 1 1 5 1 
8.การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ        

8.1 1 1 1 0 1 4 0.8 
8.2 1 1 1 1 1 5 1 
8.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
8.4 1 1 0 1 1 4 0.8 

8.5 1 1 1 0 1 4 0.8 
9.การพฒันาอาจารย์        
9.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
9.2 0 1 1 0 1 4 0.8 

9.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
9.4 1 1 1 1 1 5 1 
9.5 1 1 1 1 1 5 1 
10.การวางระบบผู้สอน        
10.1 1 1 0 1 1 4 0.8 

10.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
10.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
10.4 1 1 1 0 1 4 0.8 
10.5 1 1 1 1 1 5 1 

11.การพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้        
11.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
11.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
11.3 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 127 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

11.4 1 1 0 1 1 4 0.8 
11.5 1 1 1 1 1 5 1 
12.กระบวนการจดัการเรียนการสอน        
12.1 0 1 1 0 1 4 0.8 

12.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
12.3 1 1 1 1 1 5 1 
12.4 1 1 1 1 1 5 1 
12.5 1 1 1 1 1 5 1 

13.สาระของรายวิชาในหลกัสตูร        
13.1 1 1 1 0 1 4 0.8 
13.2 1 1 1 1 1 5 1 
13.3 1 1 0 1 1 4 0.8 

13.4 1 1 0 1 1 4 0.8 
13.5 1 1 1 0 1 4 0.8 
14.การตรวจสอบบณัฑิต        
14.1 1 1 0 1 1 4 0.8 

14.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
14.3 1 1 1 1 1 5 1 
14.4 1 1 1 1 1 5 1 
14.5 1 1 1 1 1 5 1 

การทบทวนหลงัการปฏิบตักิิจกรรม        
1.การรับนิสติใหม ่        
1.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
1.2 0 1 1 0 1 4 0.8 

1.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
2.การรับอาจารย์ใหม ่        
2.1 0 1 1 0 1 4 0.8 
2.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 

3.อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร        
3.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 

4.การปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา        
4.1 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 127 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

4.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.3 0 1 1 0 1 4 0.8 
5.กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21        
5.1 1 1 0 1 1 3 0.6 

5.2 0 1 1 0 1 4 0.8 
5.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
6.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
6.1 1 1 1 1 1 5 1 

6.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
6.3 1 1 1 1 1 5 1 
7.การประเมินผู้ เรียน        
7.1 0 1 1 0 1 4 0.8 

7.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
7.3 1 1 1 1 1 5 1 
8.การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ        
8.1 1 1 1 0 1 4 0.8 

8.2 1 1 1 1 1 5 1 
8.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
9.การพฒันาอาจารย์        
9.1 1 1 0 1 1 4 0.8 

9.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
9.3 1 1 1 1 1 5 1 
10.การวางระบบผู้สอน        
10.1 1 1 1 1 1 5 1 

10.2 1 1 1 1 1 5 1 
10.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
11.การพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้        
11.1 1 1 0 1 1 4 0.8 

11.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
11.3 1 1 1 1 1 5 1 
12.กระบวนการจดัการเรียนการสอน        
12.1 1 1 1 0 1 4 0.8 
12.2 1 1 1 1 1 5 1 

12.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
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ตาราง 127 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

13.สาระของรายวิชาในหลกัสตูร        
13.1 1 1 1 1 1 5 1 
13.2 1 1 1 1 1 5 1 
13.3 1 1 0 1 1 3 0.6 

14.การตรวจสอบบณัฑิต        
14.1 1 1 1 1 1 5 1 
14.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
14.3 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 128 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบยืนยนัคณุภาพของรูปแบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรสาขาวิชาพลศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

ด้านการควบคมุ        
1.การรับนิสติใหม ่        
1.1 1 1 1 1 1 5 1 

1.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 

1.4 1 1 0 1 1 4 0.8 
1.5 1 1 1 0 1 4 0.8 
1.6 1 1 1 1 1 5 1 
2.การรับอาจารย์ใหม ่        

2.1 1 1 1 1 1 5 1 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 
2.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 

3.อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร        
3.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 
3.3 1 1 0 1 1 3 0.6 

3.4 1 1 1 1 1 5 1 
4.การปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา        
4.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
4.2 1 1 1 1 1 5 1 

4.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
5.กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21        
5.1 1 1 1 1 1 5 1 
5.2 1 1 1 1 1 5 1 
5.3 1 1 0 1 1 3 0.6 

6.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
6.1 1 1 1 1 1 5 1 
6.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
6.3 1 1 1 1 1 5 1 

6.4 1 1 1 1 1 5 1 
6.5 1 1 1 0 1 4 0.8 
6.6 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 128 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

7.การประเมินผู้ เรียน        
7.1 1 1 1 1 1 4 1 
7.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
7.3 1 1 1 1 1 5 1 

8.การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ        
8.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
8.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
8.3 1 1 0 1 1 3 0.6 

9.การพฒันาอาจารย์        
9.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
9.2 1 1 1 1 1 5 1 
9.3 1 1 1 1 1 5 1 

10.การวางระบบผู้สอน        
10.1 1 1 1 1 1 5 1 
10.2 1 1 1 1 1 5 1 
10.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
10.4 1 1 0 1 1 3 0.6 

10.5 1 1 0 1 1 3 0.6 
10.6 1 1 0 1 1 3 0.6 
10.7 1 1 1 1 1 5 1 
11.การพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้        

11.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
11.2 1 1 1 1 1 5 1 
11.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
12.กระบวนการจดัการเรียนการสอน        

12.1 1 1 1 0 1 4 0.8 
12.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
12.3 1 1 1 1 1 5 1 
12.4 1 1 1 1 1 5 1 

12.5 1 1 1 1 1 5 1 
13.สาระของรายวิชาในหลกัสตูร        
13.1 1 1 1 0 1 4 0.8 
13.2 1 1 1 1 1 5 1 

13.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
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ตาราง 128 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

14.การตรวจสอบบณัฑิต        
14.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
14.2 1 1 1 1 1 4 1 
14.3 1 1 0 1 1 3 0.6 

14.4 1 1 1 1 1 5 1 
14.5 1 1 0 1 1 3 0.6 
ด้านการตรวจสอบ        
1.การรับนิสติใหม ่        

1.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
1.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
1.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 

1.5 1 1 1 1 1 5 1 
2.การรับอาจารย์ใหม ่        
2.1 1 1 1 1 1 5 1 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 
2.3 1 1 0 1 1 3 0.6 

2.4 1 1 0 1 1 3 0.6 
3.อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร        
3.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 

3.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
4.การปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา        
4.1 1 1 1 1 1 5 1 
4.2 1 1 0 1 1 4 0.8 

4.3 1 1 1 0 1 4 0.8 
5.กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21        
5.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
5.2 1 1 1 1 1 5 1 

6.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
6.1 1 1 1 1 1 5 1 
6.2 1 1 1 1 1 5 1 
6.3 1 1 1 0 1 4 0.8 

6.4 1 1 1 1 1 5 1 
6.5 1 1 0 1 1 3 0.6 

 



  426 

ตาราง 128 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

6.6 1 1 0 1 1 3 0.6 
7.การประเมินผู้ เรียน        
7.1 1 1 1 1 1 4 1 
7.2 1 1 0 1 1 3 0.6 

7.3 1 1 1 1 1 5 1 
8.การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ        

8.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
8.2 1 1 1 1 1 5 1 
8.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
9.การพฒันาอาจารย์        

9.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
9.2 1 1 1 1 1 5 1 
9.3 1 1 1 1 1 5 1 
9.4 1 1 1 1 1 5 1 

10.การวางระบบผู้สอน        
10.1 1 1 1 1 1 5 1 
10.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
10.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
10.4 1 1 0 1 1 4 0.8 

10.5 1 1 0 1 1 3 0.6 
10.6 1 1 1 1 1 5 1 
11.การพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้        
11.1 1 1 1 0 1 4 0.8 

11.2 1 1 1 1 1 5 1 
11.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
12.กระบวนการจดัการเรียนการสอน        
12.1 1 1 1 1 1 5 1 

12.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
12.3 1 1 1 1 1 5 1 
12.4 1 1 1 1 1 5 1 
12.5 1 1 1 1 1 5 1 

13.สาระของรายวิชาในหลกัสตูร        
13.1 1 1 1 0 1 4 0.8 
13.2 1 1 1 1 1 5 1 
13.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
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ตาราง 128 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

14.การตรวจสอบบณัฑิต        
14.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
14.2 1 1 1 1 1 5 1 
14.3 1 1 0 1 1 4 0.8 

14.4 1 1 0 1 1 3 0.6 
ด้านการประเมิน        
1.การรับนิสติใหม ่        
1.1 1 1 1 1 1 5 1 

1.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
1.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 
1.5 1 1 0 1 1 3 0.6 

2.การรับอาจารย์ใหม ่        
2.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 

2.5 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร        
3.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 

3.3 1 1 1 1 1 5 1 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 
3.5 1 1 1 1 1 5 1 
4.การปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา        

4.1 1 1 1 1 1 5 1 
4.2 1 1 1 1 1 5 1 
4.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
4.4 1 1 0 1 1 4 0.8 

4.5 1 1 0 1 1 3 0.6 
5.กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21        
5.1 1 1 1 1 1 5 1 
5.2 1 1 1 0 1 4 0.8 

5.3 1 1 1 1 1 5 1 
5.4 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 128 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

5.5 1 1 1 1 1 5 1 
6.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
6.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
6.2 1 1 1 1 1 5 1 

6.3 1 1 1 1 1 4 1 
6.4 1 1 0 1 1 3 0.6 
6.5 1 1 1 1 1 5 1 
7.การประเมินผู้ เรียน        

7.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
7.2 1 1 1 1 1 5 1 
7.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
7.4 1 1 0 1 1 3 0.6 

7.5 1 1 0 1 1 4 0.8 
8.การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ        

8.1 1 1 1 1 1 5 1 
8.2 1 1 1 1 1 5 1 
8.3 1 1 1 1 1 5 1 
8.4 1 1 1 1 1 5 1 

8.5 1 1 0 1 1 3 0.6 
9.การพฒันาอาจารย์        
9.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
9.2 1 1 0 1 1 3 0.6 

9.3 1 1 1 1 1 5 1 
9.4 1 1 1 1 1 5 1 
9.5 1 1 1 0 1 4 0.8 
10.การวางระบบผู้สอน        
10.1 1 1 0 1 1 4 0.8 

10.2 1 1 1 1 1 5 1 
10.3 1 1 1 1 1 5 1 
10.4 1 1 0 1 1 3 0.6 
10.5 1 1 1 1 1 5 1 

11.การพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้        
11.1 1 1 1 1 1 5 1 
11.2 1 1 1 1 1 5 1 
11.3 1 1 1 0 1 4 0.8 
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ตาราง 128 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

11.4 1 1 0 1 1 3 0.6 
11.5 1 1 1 1 1 5 1 
12.กระบวนการจดัการเรียนการสอน        
12.1 1 1 0 1 1 3 0.6 

12.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
12.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
12.4 1 1 1 1 1 5 1 
12.5 1 1 0 1 1 4 0.8 

13.สาระของรายวิชาในหลกัสตูร        
13.1 1 1 1 1 1 5 1 
13.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
13.3 1 1 0 1 1 3 0.6 

13.4 1 1 0 1 1 4 0.8 
13.5 1 1 0 1 1 3 0.6 
14.การตรวจสอบบณัฑิต        
14.1 1 1 1 1 1 5 1 

14.2 1 1 1 0 1 4 0.8 
14.3 1 1 1 1 1 5 1 
14.4 1 1 0 1 1 4 0.8 
14.5 1 1 1 1 1 5 1 

การทบทวนหลงัการปฏิบตักิิจกรรม        
1.การรับนิสติใหม ่        
1.1 1 1 1 1 1 5 1 
1.2 1 1 1 1 1 5 1 

1.3 1 1 1 1 1 5 1 
2.การรับอาจารย์ใหม ่        
2.1 1 1 0 1 1 3 0.6 
2.2 1 1 0 1 1 4 0.8 
2.3 1 1 0 1 1 3 0.6 

3.อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร        
3.1 1 1 1 1 1 5 1 
3.2 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 

4.การปฐมนิเทศก่อนเข้าศกึษา        
4.1 1 1 0 1 1 4 0.8 
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ตาราง 128 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

4.2 1 1 1 1 1 5 1 
4.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
5.กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21        
5.1 1 1 1 1 1 5 1 

5.2 1 1 1 1 1 5 1 
5.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
6.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
6.1 1 1 1 1 1 4 1 

6.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
6.3 1 1 1 1 1 5 1 
7.การประเมินผู้ เรียน        
7.1 1 1 0 1 1 3 0.6 

7.2 1 1 1 1 1 5 1 
7.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
8.การดแูลการให้ค าปรึกษานิสติ        
8.1 1 1 0 1 1 4 0.8 

8.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
8.3 1 1 1 1 1 5 1 
9.การพฒันาอาจารย์        
9.1 1 1 1 1 1 5 1 

9.2 1 1 1 1 1 5 1 
9.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
10.การวางระบบผู้สอน        
10.1 1 1 0 1 1 4 0.8 

10.2 1 1 0 1 1 3 0.6 
10.3 1 1 1 1 1 5 1 
11.การพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้        
11.1 1 1 1 0 1 4 0.8 

11.2 1 1 1 1 1 5 1 
11.3 1 1 0 1 1 4 0.8 
12.กระบวนการจดัการเรียนการสอน        
12.1 1 1 1 1 1 5 1 
12.2 1 1 0 1 1 3 0.6 

12.3 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 128 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

13.สาระของรายวิชาในหลกัสตูร        
13.1 1 1 1 0 1 4 0.8 
13.2 1 1 1 1 1 5 1 
13.3 1 1 0 1 1 4 0.8 

14.การตรวจสอบบณัฑิต        
14.1 1 1 1 1 1 5 1 
14.2 1 1 1 1 1 5 1 
14.3 1 1 0 1 1 3 0.6 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ดศิรณ์ แก้วคล้าย 
วัน เดือน ปี เกิด 30 กนัยายน 2529 
สถานที่เกิด ยะลา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2550 วท.บ. พลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ.2553 วท.ม. พลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2561 กศ.ด. สขุศกึษาและพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 95 ซ.เพชรพลอย ถ.ส่ีพระยา แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานาคร 
10500   
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