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     การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ใน 3 องคประกอบ คือ  องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา องคประกอบ

คุณภาพดานกระบวนการ และองคประกอบคุณภาพดานผลผลิต กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัยครั้งนี้ 

ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 5 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนิสิตนักศึกษาระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2555 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 82 คน ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 13 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ 

และแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่  คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คามัธยฐาน 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบทีกับเกณฑที่กําหนด โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกตัวบงชี้ที่มี          

คาคะแนนเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กําหนดคาน้ําหนักขององคประกอบและตัวบงชี้

คุณภาพ รวม 100 คะแนน และกําหนดประเภทของตัวบงชี้ แบงเปน ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐานและตัวบงชี้

คุณภาพเฉพาะ ผลการวิจัย พบวา 

1.  องคประกอบตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม มี 3 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้หลัก 171 ตัวบงชี้ยอย คือ องคประกอบคุณภาพดานปจจัย

นําเขา 5  ตัวบงชี้หลัก 114 ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย 23 ตัว ตัวบงชี้

คุณภาพของนิสิตนักศึกษา 18 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร 12 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของ

หลักสูตร 19 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 42 ตัว องคประกอบคุณภาพดาน

กระบวนการ 2 ตัวบงชี้หลัก 32 ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการ

เรียนรู 17 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ 15 ตัว และองคประกอบคุณภาพดานผลผลิต  

2 ตัวบงชี้หลัก 25 ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต 18 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพ

ของปริญญานิพนธ 7 ตัว ซึ่งตัวบงชี้ยอย 170 ตัว จากทั้งหมด 171 ตัว คิดเปนรอยละ 99.41 อยูใน

ระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  

 

 



 

  

2.  การกําหนดคาน้ําหนักของตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา ใน 3 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้ 

หลัก 149 ตัวบงชี้ยอย เทากับ100 คะแนน พบวา องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา 45 คะแนน 

ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย  10 คะแนน ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา 7 คะแนน 

ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร 10 คะแนน ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร 10 คะแนน  และ      

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 8 คะแนน องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ 

30 คะแนน ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู 15 คะแนน และตัวบงชี้

คุณภาพของการบริหารจัดการ 15 คะแนน  และองคประกอบดานผลผลิต 25 คะแนน ประกอบดวย 

ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต 15 คะแนน และตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ 10 คะแนน 

3.  การกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา พบวา ตัวบงชี้คุณภาพ 

จํานวน 149 ตัว แบงเปนตัวบงชี้ที่กําหนดไดสอดคลองกันใหเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐานและตัวบงชี้

คุณภาพเฉพาะ จํานวน 112 ตัว คิดเปนรอยละ 75.17 โดยกําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน จํานวน 

103 ตัว และตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ จํานวน  9 ตัว สวนตัวบงชี้ที่ยังไมสามารถกําหนดไดสอดคลองกัน

ใหเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐานหรือตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ มีจํานวน 37 ตัว คิดเปนรอยละ 24.83 

ข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของแตละหลักสูตรในแตละสถาบันการศึกษา 
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           The purpose of this research was to develop three components of educational 

management quality indicators consisting of input, process, and output components in 

doctoral degree programme in Arts and Culture. The sample consisted of 5 external 

experts; 82 curriculum’s administrative committees and university students who enrolled in 

the doctoral degree programme in Arts and Culture at Srinakharinwirot University, Khon 

Kaen University, and Mahasarakham University in the academic year of 2012; and 13 

doctoral graduates of Arts and Culture programme at Srinakharinwirot University and  

Khon Kaen University. The research instruments were semi-structural interview and 

questionnaires. The data were statistical analyzed by frequency distribution, percentages, 

means, median, standard deviations, and one sample t-test comparing with the criterion of 

3.50. The indicators selected were those of which the mean scores were significantly higher 

than the criterion. The weight of the three components and 149 sub indicators were totally 

100 points and the educational management quality indicators were divided into basic and 

specific indicators.  

            The research findings were as follows:  

1.  The educational management quality indicators in doctoral degree programme in 

Arts and Culture consisted of 3 components, 9 principal  indicators, and  171 sub indicators, 

the details of each component were as follows: (1) the input component consisted of 5 

principal indicators and 114 sub indicators--23 lecturer quality, 18 university student quality, 

12 curriculum’s administrative committee quality, 19 curriculum quality, and 42 supportive 

learning resources quality; (2) the process component consisted of 2  principal indicators 

and  32 sub indicators-- 17 process of learning management quality, and 15 administrative 

management quality; and (3) the output component consisted of 2  principal indicators and  

25 sub indicators-- 18 doctoral graduate characteristics quality, and 7 theses quality.  There 



 

  

were 170 out of 171 sub indicators (equivalent to 99.41%) that were more appropriate and 

significantly higher than the criteria at .01 level.  

2.  Chair of curriculum’s administrative committee and doctoral graduates in Arts 

and Culture programme weighed educational management quality indicators in 3 

components, 9 principal indicators, and 149 sub indicators equaled 100 points as follows: 

(1) the input component was weighed 45 points-- 10 points of lecturer quality, 7 points of 

university student quality, 10 points of curriculum’s administrative committee quality,  

10 points of curriculum quality, and 8 points of supportive learning resources quality; (2) the 

process component was weighed 30 points-- 15 points of process of learning management 

quality, and 10 points of  administrative management quality; and (3) the output component 

was weighed 25 points-- 15 points of doctoral graduate characteristics quality, and 10 

points of theses quality. 

3.  Chair of curriculum’s administrative committee and doctoral graduates in Arts 

and Culture programme classified 149 sub indicators as follows: 112 sub indicators 

(equivalent to 75.17%) could be classified as 103 basic indicators and 37 specific 

indicators; while 37 sub indicators (equivalent to 24.83%) could not be classified as a basic 

or specific indicators, depending on the curriculum management of each institution.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจยันี้ไดรับทุนอุดหนนุการวิจัย 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธเร่ือง การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการไดดวยความกรุณาของคณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธหลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา อาจารย ดร.จารุวรรณ สกุลคู รองศาสตราจารย  

ดร.สมสรรญก  วงษอยูนอย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ  อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา 

อาจารย ดร.สุวพร  ตั้งสมวรพงษ อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข และ อาจารย ดร.จตุพล  ยงศร ซึ่งปริญญา

นิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีจากความกรุณาของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ประกอบดวย 

อาจารย ดร.จารุวรรณ  สกุลคู  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ 

ดร.จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ  ที่สละเวลาใหคําปรึกษา ใหขอแนะนําที่เปนประโยชน เพื่อใหปริญญา

นิพนธมีความครอบคลุมสมบูรณยิ่งขึ้น  ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ และอาจารยจันทรทิพย ล่ิมทอง อดีต

ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ทั้งสองทานเปนผูบังคับบัญชาที่สนับสนุนและผลักดันให

ผูวิจัยไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ตลอดจนใหขอคิดที่เปนประโยชนอยางมากตอการศึกษาเรียนรูใน

สถาบันการศึกษาแหงนี้ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสินีนาถ เลิศไพรวัน อดีตคณบดีคณะศิลปกรรม

ศาสตร ที่สนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกทาน ที่ไดจัดการเรียนรู 

อันมีคาเกี่ยวกับการอุดมศึกษา ศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา   

วัฒนาณรงค รองศาสตราจารย ดร.สมสรรญก วงษอยูนอย ผูชวยศาสตราจารยสนั่น มีขันหมาก  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ ดร.จารุวรรณ สกุลคู ดร.อรรณพ โพธิสุข ดร.สุวพร   

ตั้งสมวรพงษ  ตลอดจนผูบริหารและคณาจารยทุกทานที่ใหกําลังใจและสนับสนุนใหปริญญานิพนธ

สําเร็จลุลวงดวยดี ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา ชางขวัญยืน รองศาสตราจารยอํานาจ เย็นสบาย   

รองศาสตราจารยวรรณรัตน  ตั้งเจริญ  และรองศาสตราจารย ดร.องอาจ  นัยพัฒน 

 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิในการใหสัมภาษณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ศาสตราจารย 

กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิ รุฬหรักษ  ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ชางขวัญยืน รองศาสตราจารย  

ดร.กาญจนา  อินทรสุนานนท  และรองศาสตราจารย ดร.นิยม  วงศพงษคํา และสละเวลาอันมีคาตรวจ

เครื่องมือเพื่อการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาครั้งนี้ตรงตามบริบททาง

การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 



 

  

 ขอขอบคุณคณาจารย นิสิตนักศึกษา และดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย

ศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทุกคนที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณและตอบ

แบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้  และขอขอบคุณ พี่ๆ นองๆ บัณฑิตวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร  

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจาหนาที่ 

สนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจ

ดวยดีเสมอมา ตลอดจนพี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ ชาวอุดมศึกษา ทุกคน ที่เปนกําลังใจมาโดยตลอด 

 ทายที่สุดนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม ครูบาอาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรูเพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมนี้ ไดอยางมีคุณคาแกตนเองและสังคมตอไป ขอบคุณ

บุคคลในครอบครัวทุกคนที่ใหกําลังใจ สนับสนุนและชวยเหลือใหทุกๆ อยางผานไปดวยดี 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใหทุนสนับสนุนการทําปริญญา

นิพนธ ประจําปงบประมาณ 2556 

         
 

                                                                                      อัมพวัลย  วศิวธีรานนท 
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                     ดานปจจยันาํเขา เมือ่เปรียบเทยีบกบัเกณฑ (3.50) เปนรายขอ.............................. 

 

 

 

107 

 
 
 



 

  

บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
   17 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนด  

            ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

            ประเด็นการพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ใน 

            องคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑ (3.50) เปนรายขอ… 

 

 

 

110 

   18 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนด 

            ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

            ประเด็นหองสมุด ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ใน  

            องคประกอบดานปจจัยนําเขา  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ….. 

 

 

 

112 

       19 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนด  

               ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

               ประเด็นแหลงการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ใน  

               องคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 

 

 

114 

       20 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนด  

               ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

               ประเด็นวัสดุส่ือการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ใน  

               องคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทยีบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ...... 

 

 

 

116 

      21 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนด  

               ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

               ประเด็นงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุน  

               การเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50)  

               เปนรายขอ.................................................................................................. 

 

 

 

 

118 

        22 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและนิสิตนกัศึกษาตอการกําหนด  

               ตัวบงชี้คุณภาพจดัการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาศลิปวัฒนธรรม   

               ประเด็นการวางแผนการจัดการเรียนรู ตัวบงชีคุ้ณภาพของกระบวนการจัดการ  

               เรียนรู ในองคประกอบดานกระบวนการ เมือ่เปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50)  

               เปนรายขอ..................................................................................................... 

 

 

 

 

120 

 



 

  

บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
      23 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนด  

             ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู  

             ในองคประกอบดานกระบวนการ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ…. 

 

 

 

122 

      24 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนด 

             ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ประเด็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการ  

             เรียนรู ในองคประกอบดานกระบวนการ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปน  

             รายขอ........................................................................................................... 

 

 

 

 

124 

      25 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนด 

              ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

              ดานการบริหารจัดการ ในองคประกอบดานกระบวนการ เมื่อเปรียบเทียบ 

              กับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ............................................................................ 

 

 

 

126 

      26 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนด  

             ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ประเด็นคุณลักษณะเชิงวิชาการและวิชาชีพของดุษฎีบัณฑิต ตัวบงชี้คุณภาพของ  

             ดุษฎีบัณฑิต ในองคประกอบดานผลผลิต  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50)  

             เปนรายขอ....................................................................................................... 

 

 

 

 

129 

      27 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนด  

             ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ประเด็นคุณลักษณะทางสังคมของดุษฎีบัณฑิต ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต  

             ในองคประกอบดานผลผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ............ 

 

 

 

131 

      28 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนด  

             ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดาน  

             คุณภาพของปริญญานิพนธ ในองคประกอบดานผลผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับ  

             เกณฑ (3.50) เปนรายขอ................................................................................ 

 

 

 

133 

 



 

  

บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
    29 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ตอการกําหนดคาน้ําหนักขององคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้คุณภาพการจัด  

             การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ใน 3 องคประกอบ 9  

             ตัวบงชี้หลัก 170 ตัวบงชี้ยอย.......................................................................... 

 

 

 

135 

    30 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

             สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ในองคประกอบ  

             ดานปจจัยนําเขา…………………………………………………………………… 

 

 

 

137 

    31 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

             สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมแยกตามตัวบงชี้คุณภาพของนิ สิตนักศึกษาใน  

             องคประกอบดานปจจัยนําเขา……………………………………………………... 

 

 

 

140 

 32 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

          ตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

          สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร ใน  

          องคประกอบดานปจจัยนําเขา........................................................................... 

 

 

 

142 

    33 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

             สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ในองคประกอบ  

             ดานปจจัยนําเขา............................................................................................. 

 

 

 

143 

    34 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

             สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการ  

             เรียนรู ประเด็นหองสมุด ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา................................... 

 

 

 

145 

 
 
 



 

  

บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
 35 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

          ตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

          สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการ  

          เรียนรู ประเด็นแหลงการเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา.............................. 

 

 

 

147 

    36 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

             สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการ  

             เรียนรู ประเด็นวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา 

 

 

 

148 

    37 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  

             ศิลปวัฒนธรรม แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ประเด็น  

             งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา........................... 

 

 

 

149 

    38 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  

             ศิลปวัฒนธรรม  แยกตามตัวบ งชี้ คุณภาพของกระบวนการจัดการ เรียนรู  

             ในองคประกอบดานกระบวนการ.......................................................................... 

 

 

 

150 

    39 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

             สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ  

             ในองคประกอบดานกระบวนการ........................................................................... 

 

 

 

152 

     40 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             ตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  

             ศิลปวัฒนธรรม  แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต  ในองคประกอบ 

             ดานผลผลิต...................................................................................................... 

 

 

 

154 

 
 
 



 

  

บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
    41 ความคดิเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวฒันธรรม       

            ตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  

            ศิลปวฒันธรรม แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของ ปริญญานิพนธ ในองคประกอบดาน 

            ผลผลิต................................................................................................................ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจน

กระแสโลกาภิวัตนสงผลตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากภาคเกษตรกรรมมาสูสังคม

อุตสาหกรรมทางการเกษตร  เกิดการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมมาสูโรงงานอุตสาหกรรม  

การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวจากครอบครัวขยายมาสูครอบครัวเดี่ยว  กระแสทุนนิยมที่

ทําลายวัฒนธรรม ความดีงามของชุมชนและสังคม (วิรุณ  ตั้งเจริญ.2553: 13)  สืบเนื่องมาจากการ

พัฒนาประเทศในอดีตที่ผานมา ตั้งแตประเทศไทยไดเร่ิมจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 

(2504 – 2509) จนกระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (2535 – 2539) อาจกลาว

ไดวาประเทศไทยประสบผลสําเร็จดานการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสรางพื้นฐานการบริการทางสังคมดี

ข้ึน คนไทยมีงานทําเพิ่มข้ึน มีรายไดสูงขึ้น แตเกิดความเหลื่อมลํ้าทางรายไดระหวางคนเมืองกับชนบท 

คุณภาพชีวิตแยลง  สถาบันครอบครัวลมสลาย  เกิดปญหายาเสพติดอาชญากรรม  ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินลดลง  กลุมคนผูดอยโอกาสขาดการดูแลเอาใจใส ขาดจิตสํานึกในการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติและนับวันจะเกิดความเสื่อมโทรมลงทุกวัน  การยอหยอนดานคุณธรรมจริยธรรม 

เกิดการเอารัดเอาเปรียบ เกิดคานิยมดานวัตถุมากขึ้น  เปนผลใหวัฒนธรรม วิถีชีวิตและคานิยมอันดี

งามของไทยลดนอยถอยลง เขาสูลักษณะ  “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน” 

(แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544. 2540: ออนไลน)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554)  จึงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดความสมดุลทาง

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และนอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาเปนแนวทางการพัฒนาเพื่อมุง

ใหสังคมมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ เปนสังคมแหงการเรียนรู พึ่งตนเองได มีภูมิคุมกัน และรูเทาทัน

กระแสโลก อันนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน อยางไรก็ดี แมการวางนโยบายการ

พัฒนาประเทศเพื่อสรางภูมิคุมกันใหเกิดความเขมแข็งของคนในชาติ ยอมมิอาจหลีกหนีกระแสโลกาภิ

วัตนที่เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและลบ ซึ่งผลกระทบทางลบที่สําคัญคือ การเปดรับวัฒนธรรม

ภายนอก ที่ไมหลอหลอมดวยวัฒนธรรมของตนเองอยางแนบแนน อาจถูกครอบงําและมองไมเห็น

คุณคาวัฒนธรรมของตนเอง ยอมทําใหประเทศชาติสูญเสียเอกลักษณความเปนชาติ (นิยม  รัฐอมฤต. 

2551: 4-5) ตลอดจนคานิยมดานวัตถุที่ไมรูจักพอ  ทําใหคุณธรรม จริยธรรมของคนในประเทศ
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เสื่อมถอยลง เกิดความเสื่อมโทรมทางศิลปวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจากวิถีชีวิตที่เรียบงายของสังคมไทย

เปลี่ยนแปลงไป  เกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวและสถาบันการศึกษา เปนตนวา การยกพวกตีกัน

ทั้งนักเรียนและนักศึกษาชายและหญิง ปญหาอาชญากรรม การขมขืนและทารุณกรรมทางรางกายเด็ก

และสตรี  ปญหาคอรรัปช่ัน การโจรกรรมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ซึ่งปรากฏการณเหลานี้เกิดขึ้นเปน

ประจําทุกวันและเปนขาวตามสื่อประเภทตางๆ ทั้งสิ่งพิมพ  วิทยุและโทรทัศน  ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งของ

ปรากฏการณที่เกิดขึ้น  มาจากพื้นฐานการศึกษาไทยที่หลีกหนีจากศิลปวัฒนธรรม อันเปนรากฐาน

ดั้งเดิมและทิศทางการพัฒนาประเทศที่ไมไดใหความสําคัญ และการสงเสริมผานศิลปวัฒนธรรม 

(เนาวรัตน  พงษไพบูลย. 2554: ออนไลน)  ตอมาทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (2555 – 2559) กําหนด “สูสังคมแหงความสุขอยางมีภูมิคุมกัน” จึงมี

สาระสําคัญคือนําจุดแข็ง และศักยภาพของประเทศมาสรางภูมิคุมกันใหเกิดแกสังคมที่ตนดํารงอยู นั่น

คือ สังคมไทยมีคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกันดานวัฒนธรรม คือสราง

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่นที่เขมแข็ง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ. 2553: ข) โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางงาน สรางอาชีพใหเปน

วัฒนธรรมสรางสรรคอยางครบวงจรที่สรางรายไดเขาประเทศใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อีกทั้ง

พัฒนาแหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมและศิลปะ  ใหประชาชนเขาใจถึงคุณคาและซาบซึ้งในสุนทรียะ

ทางศิลปะ (ยิ่งลักษณ  ชินวัตร. 2554: 32) เพื่อสรางสรรคอารยธรรมที่ดีงามและเกิดความสมดุล

ระหวางกระแสวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมไทย 

การอุดมศึกษา เปนการศึกษาขั้นสูงสุดที่กอใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ครอบคลุม  

มีความรูความเขาใจทุกอยาง (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2552ก: 10) มีสถาบัน 

อุดมศึกษาเปนองคกรการศึกษาขั้นสูงที่มีบทบาทสําคัญทั้งในดานการพัฒนากําลังคนเพื่อเปนกําลัง

สําคัญของการพัฒนาดานตางๆ ทั้งเปนแหลงผลิตและพัฒนาองคความรู (วิจิตร  ศรีสอาน. 2544: 278) 

จึงมีหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมีความรู เทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม รู จักการปรับตัวทามกลาง

กระแสโลกาภิวัตน ในขณะเดียวกันก็สงเสริม สรางสรรค และอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามตาม

บริบทของสังคมนั้นอยางมีนัยสําคัญยิ่ง  ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 7 มีสาระสําคัญที่วาดวยกระบวนการเรียนรูตองปลูกฝงจิตสํานึก

ที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยและความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 

รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรู

อันเปนสากล  อีกทั้ง มาตรา  23 ที่กําหนดใหรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมควรมีลักษณะของ
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การบูรณาการศาสตรตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 11, 

25)  ในทํานองเดียวกัน แนวคิดการจัดการศึกษาทางศิลปะยอมเช่ือมโยงกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอม   ดังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราโชวาท ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วังทาพระ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2509 ความตอน

หนึ่งคือ “…การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมเปนการศึกษาที่สําคัญและควรจะดําเนินควบคูกันไปกับ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร  เพราะความเจริญของบุคคล  ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศ  

มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้จะตองมีประกอบกันเกื้อกูลและสงเสริมกัน...” 

(พระบรมราโชวาท ดานศิลปวัฒนธรรม. 2509: ออนไลน) นอกจากนี้ ประเวศ  วะสี (2555: 10) ไดให

ความเห็นไววา  ระบบการศึกษาไทยที่มีมากวา 100 ป เกิดขึ้นจากประเทศไทยถูกคุกคามจากประเทศ

ตะวันตกที่ถูกมองวาไมมีความรู จึงนําระบบความรูจากยุโรปมาใชโดยการทองจํา จนกระทั่งปจจุบันก็

ยังคงใชกันอยู ทําใหเด็กไทยสวนใหญไมไดเรียนรูชีวิตจริงจากธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา

จนกลายเปนวัฒนธรรม ขาดมุมมองรากเหงาทางวัฒนธรรมของตนเอง   สงผลใหการปฏิร ูป

การศึกษาไมสําเร็จ ดังนั้น การศึกษาศิลปวัฒนธรรม การตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

อันดีงาม มีสุนทรียะทางศิลปะและดนตรี จึงเปนการศึกษาที่สําคัญ สงผลตอการพัฒนาคนและ

ประเทศใหเกิดความเจริญงอกงาม มีดุลยภาพและความยั่งยืน  หลอหลอมจิตใจของคนในชาติใหมี

ความออนโยน สรางเสริมสุขภาพจิตที่ดีแลว ยอมสรางคานิยมใหคนในชาติเกิดความสามัคคี กลม

เกลียวกัน เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติยอมยั่งยืนตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2541: 8)  

  เ มื ่อ ก ล า ว ถ ึง ก า ร ศ ึก ษ าที ่เ กี ่ย ว ข อ ง ก ับ ศ ิล ป ว ัฒนธ ร ร ม ใ น ร ะ ด ับ อ ุด มศ ึก ษ า  

ธัญรัด จันทรปล่ัง (2550: 264 - 273) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง วิวัฒนาการภารกิจการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2459 – 2549 ทั้งนี้กลาวเฉพาะภารกิจการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม พบวา การจัดการศึกษา

ทางศ ิลปว ัฒนธรรมในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา  ม ีพ ัฒนาการมายาวนาน  นับจากการกอ เกิด

สถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของไทย เมื่อพุทธศักราช 2459 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดนําวิชา

ภาษาไทยและประวัติศาสตรไทยมาสอนแกนิสิตทุกสาขาวิชา เพื่อใหเห็นคุณคาและความงดงามของ

มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไทยไดส่ังสมไว และถือเปนการปลูกฝงใหนิสิตเกิดความชื่นชมและ

ภาคภูมิ ใจใน เอกลักษณ ไทย  ตอมา เมื่ อ เกิ ดการ เปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย  นโยบายวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2485  

ไ ด กํ า หนด ให ใ ช ศิ ล ป ะ เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ถ า ย ทอด วัฒน ธ ร รม เ มื่ อ เ กิ ด ก า ร ก อ ต้ั ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดการเรียนการสอนทางศิลปวัฒนธรรมที่อยูในรูปแบบของ
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รายวิชาพื้นฐานสําหรับนิสิตนักศึกษา ตอมาเมื่อเขาสูยุคขยายการศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  

การศึกษาจึงเปนเครื่องมือของทุนนิยม เกิดการขยายการอุดมศึกษาออกสูภูมิภาคตางๆ ทําใหการศึกษา

ดานศิลปวัฒนธรรมในยุคนี้เกิดความตื่นตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการณทางการเมือง

ที่สําคัญคือ เหตุการณวันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516  และเหตุการณพฤษภาทมิฬ 17 พฤษภาคม 

2535  เกิดการยอมรับการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน ที่จําตองคนหาเอกลักษณ

ประจําชาติในขณะเดียวกันก็ตองทําใหเปนที่ยอมรับของประชาคมโลกอีกดวย สถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

ไดนําวิชาศิลปวัฒนธรรมไปสอดแทรกในการเรียนการสอน การคนควาวิจัยและการบันทึกขอมูลทาง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเปนหลักฐานและแหลงการเรียนรูซึ่งเห็นไดจากการกอต้ังหนวยงานทางวัฒนธรรม

ในสถาบันอุดมศึกษา  เปนตนวา ศูนยวัฒนธรรม องคกรไทยคดีศึกษา หออัตชีวประวัติบุคคล และใน

ยุคโลกาภิว ัตน นํามาสู การปฏิร ูปการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  ไดใหความสําคัญกับ

การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของการเปดสอนรายวิชาใหมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ระดับปริญญาตรีและโท อาทิ วิชาสุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต วิชาวรรณคดีไทย  วิชาศิลปะไทย

รัตนโกสินทร  วิชาวัฒนธรรมและประเพณีไทยในวิถีไทย   วิชาวัฒนธรรมกับภูมิปญญาไทย 

วิชาไทศึกษา มีการจัดตั้งศูนยสงเสริมวัฒนธรรม ศูนยศิลปวัฒนธรรมหรือสํานักศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สําหรับหลักสูตรนานาชาติระยะสั้น จะจัดเปนโครงการไทยคดีศึกษา

สําหรับชาวตางประเทศ สวนการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ได

ดําเนินการในรูปแบบของการแสดงละคร  การแสดงดนตรี ที่สอดคลองกับเอกลักษณของแตละสถาบัน  

สําหรับการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม พบวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ถือเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เมื่อพุทธศักราช 2549  ซึ่งเปนหลักสูตรที่มุงเนนการวิจัย ทั้งการสรางนักวิจัยที่มี

จิตสํานึกวิจัย และงานวิจัยที่มีคุณภาพและลุมลึก บนหลักคิดที่วา ศิลปวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมในเชิง

ศิลปะ ที่ใชมุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรมขยายไปสูบริบทสังคมและบริบทศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ในเชิงอนุรักษ สืบสานเพื่อปจจุบัน  และพัฒนาไปสูอนาคต  และการคนควาวิจัยที่สะทอนองครวมของ

ภูมิปญญา ภูมิปญญาที่สอดคลองกับโครงสรางสังคม ทองถิ่น ชุมชน สภาพแวดลอม และพลวัตของ

สังคม (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2549: 4) ตอมามหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อพุทธศักราช 

2552  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

วิจัยทางศิลปกรรมศาสตร  เมื่อพุทธศักราช 2553 ซึ่งหลักสูตรดังกลาวทั้งสามหลักสูตร สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแลว (สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา. 2554: ออนไลน) โดยการจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  
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สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมทั้ง 3 แหง ตางมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความชํานาญและสรางผลงานวิจัย

ทางศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับสาขาอื่นๆ ไดอยางสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ชุมชนและสังคม 

ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อันนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมอยางยั่งยืน โดยระดมคณาจารย ผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ

ทางการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักการบริหารจัดการหลักสูตรรวมกันระหวาง

คณะและบัณฑิตวิทยาลัย  นอกจากนี้ หลักสูตรไดเปดรับนิสิตนักศึกษาที่หลากหลายวิชาชีพเพื่อ

สนองตอปรัชญาของหลักสูตรเปนสําคัญ  โดยหลักสูตรของมหาว ิทยาลัยศรีนคร ินทรว ิโรฒ  

ไดกําหนดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 60 หนวยกิต ประกอบดวย ปริญญานิพนธไม

นอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาตางๆ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ตามที่คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรกําหนด สวนมหาวิทยาลัยขอนแกน มีแผนการศึกษา 2 รูปแบบคือ แบบที่หนึ่ง จัดทํา

ดุษฎีนิพนธอยางเดียวไมนอยกวา 48 หนวยกิต แตนักศึกษาอาจจะตองศึกษารายวิชาตางๆ เพิ่มเติม 

ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด โดยไมนับหนวยกิต  แบบที่สอง กําหนดแผนการศึกษาตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต ประกอบดวย ดุษฎีนิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชา

ตางๆ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด สวนมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม กําหนดแผนการศึกษาใหจัดทําวิทยานิพนธอยางเดียว ไมนอยกวา 48 หนวยกิต และ

อาจใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิต ตามที่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

2549: 4, 9 –10; คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2552: 2 - 3, 9 – 12;  และคณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2553: 1 - 3, 6 - 8, 11 - 12) ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรนี้ 

ถือเปนการจัดการศึกษาที่สอดรับยุทธศาสตรที่ 1 ของแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ 2550-2559 

ในดานการพัฒนาองคความรู หลักสูตรทางศิลปะและวิจัย (กระทรวงวัฒนธรรม. 2552: 64) 

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณผูบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม

วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นของหลักเกณฑการผลิตผลงานวิจัยของนิสิตหลักสูตรนี้ คือ 

ผลงานวิจัยที่นิสิตพัฒนาขึ้นตองสะทอนถึงผลกระทบตอสังคม (Social impact) เปนผลงานวิจัยรวมสมัย 

(Contemporary research) ที่สามารถนําไปใชไดในชุมชน ทองถิ่น และสังคมไทย และเปนงานวิจัยที่ใช

มุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ขยายไปสูบริบทตางๆ ทั้งบริบทสังคม (Social context) เศรษฐกิจ  

ศาสนา  ทองถิ่น  ชุมชน  หรือบริบทศิลปกรรม  (วิรุณ  ตั้งเจริญ. 2555: สัมภาษณ) ซึ่งผลงานวิจัยของดุษฎี

บัณฑิตที่สะทอนถึงหลักเกณฑที่กําหนดและไดมีการเผยแพรผลงานอยางกวางขวาง เปนตนวา ศิริวรรณ 

วิบูลยมา และคณะ (2555: 142) ไดทําวิจัยเรื่อง  นัยสัญลักษณ พระสมเด็จ : การถอดรหัสทางพุทธศิลป
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และความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของพระพิมพสกุลสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) ไดสะทอน

ถึง นัยสัญลักษณของพระพิมพสกุลสมเด็จพระพุฒาจารย ที่จัดวางและรูปทรงตรงกับทฤษฎีทางศิลปะ 

“สัดสวนทอง” ที่เปนความงามตามอุดมคติตั้งแตสมัยกรีกโบราณ มีการเทียบเคียงเสนลายตางๆ ใน

องคพระตามหลักพุทธปญญา และทรงสี่เหลี่ยมที่อาจสื่อถึงอริยสัจส่ี ซึ่งเกิดจากคติความศรัทธาทาง

ศาสนา ที่มีอุบายธรรมแฝง อันนําไปสูการกาวผานความงามภายนอก สูความหมายในพุทธศิลป ซึ่งเปน

งานวิจัยที่ทําใหประชาชนเขาใจในความหมายของสัญลักษณและลักษณะกายภาพทางศิลปะที่ปรากฏใน

พระพิมพและปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากความนิยมพระพิมพดวยเหตุผลทางพุทธานุภาพและพุทธพาณิชย มา

เปนพุทธธรรมอันเปนหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาสําหรับดํารงชีวิตตอไป  

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบ ัณฑิต  สาขาว ิชาศิลปวัฒนธรรมครั ้งแรก  เมื ่อป 2549   

รวมระยะเวลา 6 ปผานมาแลว ขอมูลจากงานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร ทั้งสามแหง  

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2555 พบวา ปจจุบันผลผลิตจากการจัดการศึกษาดานนี้ มีผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน  

2 รุน รวม 11 คน  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน   มีจํานวน 2 รุน 2 คน  สวนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย

ทางศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ยังพบวามีนิสิต

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลาออก จํานวน 2 คน จาก

ทั้งหมด 50 คน และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ลาออก จํานวน   

3 คน จากทั้งหมด 59 คน เมื่อกลาวเฉพาะสภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบขอเสนอแนะจากดุษฎีบัณฑิต

ที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษา เปนตนวา ควรคัดสรรคณาจารยที่หลากหลายศาสตรทาง

ศิลปวัฒนธรรมหรือครูทางภูมิปญญา ควรสรางเครือขายคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

แลกเปลี่ยนความชํานาญเฉพาะดาน  ควรจัดสํานักงานประสานงานเพื่อแนะนําขอมูลเกี่ยวกับ        

การเรียนการสอนใหแกนิสิตในทุกประเด็น ควรสนับสนุนทุนเพื่อนําเสนอผลงานนิสิต ณ ตางประเทศ   

สรางบรรยากาศทางวิชาการใหแกนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการรวมกัน ควรมี

กระบวนการติดตามการนําเสนอปริญญานิพนธที่เปนรูปธรรม  (ดุษฎีบัณฑิต1. 2555: สัมภาษณ) ทั้งนี้ 

ผูเชี่ยวชาญหรือครูทางภูมิปญญา สวนใหญจะเปนผูรู มีประสบการณในเรื่องราวเฉพาะดาน เปน

ปราชญชาวบาน ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและไมมีตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 5)   

จึงถือเปนปญหาเรื่องคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของผูสอน  และ อัมพวัลย  วิศวธีรานนท  

(2554: 23)  ไดศึกษาประเมินทรัพยากรเพื่อการเรียนรูของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา มีขอคิดเห็นเพิ่มเติมของนิสิตที่เปน

ประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของหลักสูตร เปนตนวา ควรมีเอกสารวิชาการ งานวิจัย 

วารสารที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมใหบริการในหองเรียน ควรใหนิสิตใชหองเรียนในเวลา

ราชการที่นอกเหนือจากเวลาเรียน(นอกเวลาราชการ) เพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเติม สําหรับ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ควรจะเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ตลอดจนการบรรจุ

โปรแกรมที่เกี่ยวของกับงานทางศิลปะไวในเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งไวในหองปฏิบัติการทาง

คอมพิวเตอร ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาที่สะทอนถึงผลการ

ดําเนินการจัดการศึกษาที่ผานมาทั้งดานหลักสูตร  บุคลากร  ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 

กระบวนการบริหารจัดการ  และการบริหารงบประมาณเพื่อจัดการเรียนรู  

เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มีบทบาทตอการพัฒนาประเทศในดานการสราง

องคความรูใหมที่เปนฐานพลังทางปญญาของประเทศแลว ยังสรางความรูพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ (นักสิทธิ์  คูวัฒนาชัย. 2550: ออนไลน)  อีกทั้งพิณสุดา  สิริธรังศรี (2552: 140)  

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ป พบวา การพัฒนาเกณฑและตัวบงชี้คุณภาพ

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเปนที่ยอมรับเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาถือเปนการพัฒนา

การศึกษาไทยในระยะเรงดวน เพื่อนําผลมาปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานบุคลากร 

งบประมาณและวิชาการ เพื่อเอื้ออํานวยใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งจากการที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

มา 2 รุน เปนที่ทราบกันดีวานิสิตนักศึกษาที่ศึกษานั้นมีงานทําอยูแลว สวนใหญทําหนาที่เปนอาจารยหรือ

นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน  คุณภาพของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ยังไมมีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรอาศัยขอบังคับของ

บัณฑิตวิทยาลัยในแตละสถาบันซึ่งถือเปนมาตรฐานเบื้องตนของการสําเร็จการศึกษา  

ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่ผานมา 

ยังไมมีการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนตรงตามบริบทของศาสตร เปนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะซึ่งเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมที่กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) นั่นคือตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพของอาจารย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด ประกอบดวย ตัวบงชี้ สกอ. 2.2  อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  และ ตัวบงชี้ 

สกอ. 2.3  อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553ข: 

48, 50) สวนตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กําหนดคือ ตัวบงชี้ สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และ ตัวบงชี้ สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน). 2553ข: 18,22)  ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่ยังไมครอบคลุมการประเมินใหครบทุก

มิติของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและสอดคลองกับคุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 

ตลอดจนกระแสการเขาสูประชาคมอาเซียนที่หลีกไมพนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตองพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศ โดยเฉพาะทักษะดานภาษา และการทําความเขาใจ

วัฒนธรรมที่หลากหลายในกลุมประเทศอาเซียนโดยพัฒนาหลักสูตรศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2553: 9) อีกทั้งปจจุบันความตองการ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาควรกลั่นกรองคุณภาพของผูสําเร็จ

การศึกษา เปนตนวา รายชื ่อผู ทรงคุณวุฒิที ่เปนกรรมการสอบ การทดสอบความรู เพื ่อสําเร ็จ

การศึกษาและคะแนนภาษาอังกฤษ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2555: 5) สิ่งเหลานี้

ลวนสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนตอการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

อยางไรก็ดี จากการสืบคนผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑและตัวบงชี้การจัดการศึกษา

ทางศิลปวัฒนธรรม พบวา มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาดัชนีบงชี้ทางการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม

นอยมาก เปนตนวา ผลงานวิจัยของชาญณรงค  พรรุงโรจน และคณะ (2548: 32 และ 57-58) ที่ไดศึกษา

การสรางดัชนีบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา ดัชนีดานการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย 5 มาตรฐานคือ ดานนโยบาย ดานการสงเสริม ดานการ

สนับสนุน ดานการสรางมาตรฐาน และดานการเผยแพรและบริการสูสังคม โดยใชเกณฑการประเมิน

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ถือเปนการกําหนดดัชนีบงชี้เพื่อการประเมินภาพรวมของสถาบัน

หรือองคกรในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมิไดประเมินในสวนของคณะวิชา 

ภาควิชา และสาขาวิชา สวนการประเมินของบัณฑิตควรแยกประเมินโดยการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ 

และการประเมินผลงานสรางสรรคนั้น ก็ควรแยกเปนอีกสวนหนึ่ง อีกทั้งยังไดพิจารณาแนวทางการสราง

ดัชนีที่เปนการเฉพาะเจาะจง มีวิธีการ เกณฑการคัดเลือกผูศึกษาตอ  ระบบการรับเขา กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การวัดความสําเร็จของบัณฑิต ความพึงพอใจในวิชาชีพและการศึกษาในสาขาวิชา

เดิม ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน ลักษณะทางกายภาพ หลักสูตร คุณภาพ

ของบัณฑิต  ส่ิงเหลานี้ลวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับส่ิงที่

ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม    

ที่สอดรับกับ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2544: 56) ที่กลาววา การมีดัชนีชี้วัดจริงๆ เปนการสราง

มาตรฐานรวมที่เปนที่ยอมรับและมาตรฐานที่แยกเปนรายสาขาวิชาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อกระตุนให
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มหาวิทยาลัยสามารถสูความเปนสากล แลวยังเปนไปตามระบบ โครงสรางกระบวนการจัดการศึกษา

ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา อันนําไปสูการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552: 12 – 13) 

จากสภาพการณขางตนถือเปนมุมมองเชิงโครงสรางทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคมใน

ระดับประเทศ การจัดการศึกษาสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม สงผลตอวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่เปน

รากฐานที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใหยั่งยืน ดํารงไวซึ่งคุณภาพและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบน

พื้นฐานวัฒนธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม. 2555: ออนไลน) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จึงมีสวนชวยและเปนพลังผลักดันใหสังคมมีวัฒนธรรมอันดีงาม สรางภูมิคุมกันดาน

วัฒนธรรมที่เขมแข็งของประเทศ อันนําไปสูสังคมแหงความสุขอยางมีภูมิคุมกัน ตามแผนพัฒนา

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 แลว การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีลักษณะของ

การบูรณาการศาสตรทั้งดานศิลปกรรมศาสตรและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิตยอมตองผลิตบัณฑิตที่เปนผูรูลึกและรูกวาง และมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอชุมชนที่ตน

ดํารงอยู อยางไรก็ดี สภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่ผานมา  

ยังไมมีการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามบริบทของศาสตรอยางแทจริง 

หนวยงานที่เกี่ยวของควรพัฒนาเครื่องมือเพื่อนํามาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในมิติตางๆ ทั้ง

ปจจัยนําเขา(input)  กระบวนการ(process) และผลผลิต(output) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรฐานการอุดมศึกษา  

ปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร ตลอดจนการจัดการศึกษาเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไดตรงตาม

บริบทของศาสตร และสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการหลักสูตร

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอันนําไปสูการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ และตอบสนองตอความ

ตองการของสังคมซึ่งถือเปนปรัชญาของการอุดมศึกษาแลว ยังผลสูความเปนมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ

ขององคการทางการศึกษาสืบไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ใน 3 องคประกอบ คือ องคประกอบดานปจจัยนําเขา องคประกอบดาน

กระบวนการ  และองคประกอบดานผลผลิต  
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากการ

วิจัยครั้งนี้มีความสําคัญดังนี้ 

1.  สถาบนัอุดมศึกษาที่จัดการเรียนรูในระดบัดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม สามารถ 

นําผลการวิจยัครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของหลกัสูตร เพื่อเตรยีม

ความพรอมตอการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและภายนอก ยงัผลใหการจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

2. องคกรที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลคุณภาพการอุดมศึกษา อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา(สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

สามารถนําผลการวิจยัไปเปนแนวทางในการประเมิน  และพฒันามาตรฐานการจัดการศึกษาทางศิลปวฒันธรรม 

3. สถาบันอุดมศึกษาที่จะเปดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม ในระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต สามารถนําผลการวิจยัไปเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการศึกษา

ของสถาบนัตอไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

เปนการกําหนดภายใตบริบทของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 

3 แหง คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) และมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร)  

2. การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาศิลปวัฒนธรรม  

เปนการศึกษาและพัฒนาตามสภาพการดําเนินการจัดการศึกษาที่อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มาตรฐานการอุดมศึกษา การจัดการ

ศึกษาเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน  และปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ระดับดุษฎีบัณฑิต ตลอดจนงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้ เพื่อจัดการศึกษาทั้งในและ

ตางประเทศ  แลวนํามาสังเคราะห และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เปนผูเชี่ยวชาญสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพตามทฤษฎีระบบ ประกอบดวย องคประกอบคุณภาพดาน
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ปจจัยนําเขา (input) องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ(process)  และองคประกอบคุณภาพดาน

ผลผลิต(output)   

3. ประชากรที่ใชในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คือ  

3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรดุษฎี 

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 3 แหง ประจําปการศึกษา 2555 คือ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน  

8 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 4 คน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การวิจัยศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน  5 คน  รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 17 คน 

3.2 นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2555 ของสถาบันอุดมศึกษาที่

เปดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 3 แหง คือ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 37 คน นักศึกษาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 54 คน และ

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จํานวน 25 คน รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 116 คน 

3.3 ดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 3 แหง คือ ดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 11 คน และดุษฎีบัณฑิตที่

สํ า เ ร็ จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจั ยศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2 คน รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 13 คน สวนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา  

       3.4 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

ศิลปะและวัฒนธรรม หรือ สังคมศาสตร  มนุษยศาสตร หรือ การอุดมศึกษา หรือ  2)มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก และ 3)มีประสบการณทางการวิจัยหรือทําการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขา

วิชาเอกที่เกี่ยวของศิลปะและวัฒนธรรม  หรือสังคมศาสตร หรือ มนุษยศาสตร หรือ การอุดมศึกษา 

และ 4)มีความเชี่ยวชาญหรือเปนบุคคลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติทางดานศิลปะและ

วัฒนธรรม หรือไดรับยกยองเปนศิลปนแหงชาติ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมเชิงศิลปะ ที่ใหความสําคัญกับศิลปะ โดยมีวัฒนธรรม

เปนพลังขับเคลื่อน ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่แสดงออกผานศิลปะแขนงตางๆ เชน ทัศนศิลป ศิลปะการแสดง 

ส่ือภาพยนตร การออกแบบโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑ แฟชั่นและเครื่องประดับ ตลอดจน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม    

องคประกอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง ปจจัยที่สําคัญเพื่อการดําเนินการจัดการศึกษา

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวยปจจัยนําเขา  

กระบวนการ และผลผลิตของการศึกษา 

ปจจัยนําเขา หมายถึง ส่ิงสําคัญในกระบวนการผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตรงตามปรัชญา  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ประกอบดวย อาจารย นิสิตนักศึกษา ผูบริหารหลักสูตร  หลักสูตร  และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 

ปจจัยดานกระบวนการ หมายถึง กิจกรรม/การดําเนินการที่เปนสิ่งสําคัญในการผลิตดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตรงตามปรัชญา 

วัตถุประสงคของหลักสูตร ประกอบดวย กระบวนการจัดการเรียนรู  และการบริหารจัดการ  

ปจจัยดานผลผลิต หมายถึง ดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงคตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและปรัชญา วัตถุประสงค ของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  และคุณภาพของปริญญานิพนธ 

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การจัด

ดําเนินการทางการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  ที่เปดดําเนินการสอนจํานวน 3 

หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หมายถึง ส่ิงที่บงบอกหรือบงชี้ที่แสดงถึงการดําเนินการ

จัดการศึกษา ซึ่งเกิดจากการนําบุคคล และทรัพยากรตางๆ มาเขาสูกระบวนการจัดการเรียนรู และการ

บริหารจัดการ เพื่อใหไดส่ิงที่มีคุณภาพตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22–26 และมาตรา 28-30 และมาตรฐาน

การอุดมศึกษา ที่ประกอบมาตรฐานยอย 3 ดาน คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษา มาตรฐานดาน

การบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง

การเรียนรู  ซึ่งตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพดาน

อาจารย  นิสิตนักศึกษา ผูบริหารหลักสูตร  หลักสูตร ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู  กระบวนการ
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จัดการเรียนรู  การบริหารจัดการ คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต และคุณภาพของปริญญานิพนธ ซึ่งกําหนด

เปนน้ําหนักของคะแนนจํานวน  5 ระดับ 

ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย หมายถึง ส่ิงที่บงบอกหรือบงชี้ที่แสดงถึงการสรรหาและ

คัดเลือกอาจารย ภาระงานของอาจารย  การพัฒนาคุณภาพอาจารย  และการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ/วิจัยของอาจารยซึ่งถือเปนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอาจารย ของ

หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา หมายถึง ส่ิงที่บงบอกหรือบงชี้ที่แสดงถึงการคัดเลือก

นิสิตนักศึกษา  การพัฒนาคุณภาพของนิสิตนักศึกษา และการประเมินผลนิสิตนักศึกษา ของหลักสูตร

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบงชี้ คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร หมายถ ึง  ส่ิงที่บงบอกหรือบงชี้ที่แสดงถึง  

คุณสมบัติที่จําเปน  วิสัยทัศนของผูบริหารหลักสูตร ความสามารถในการบริหารหลักสูตร และการ

ประเมินประสิทธิภาพของผูบริหารหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบงช้ีคุณภาพของหลักสูตร หมายถึง ส่ิงที่บงบอกหรือบงชี้ที่แสดงถึงคุณลักษณะของ

หลักสูตร เนื้อหาสาระครอบคลุมวัตถุประสงคของหลักสูตร  การพัฒนาปรับปรุงและประเมินหลักสูตร

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบงช้ีคุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพดาน

หองสมุด  แหลงการเรียนรู  วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู  และงบประมาณ 

  ตัวบงชี้คุณภาพของหองสมุด หมายถึง ส่ิงที่บงบอกหรือบงชี้ที่แสดงถึงระบบการ

บริหารหองสมุด  ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรภายในหองสมุด   บรรยากาศหรือสภาพแวดลอม

ภายในหองสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตนักศึกษาและอาจารยของหลักสูตรระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

  ตัวบงชี้คุณภาพของแหลงการเรียนรู   หมายถึง ส่ิงที่บงบอกหรือบงชี้ที่แสดงถึง

ปริมาณและคุณภาพของสถานที่เรียน การจัดพื้นที่/ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อการจัดแสดงงานสรางสรรค

ของนิสิตนักศึกษาและอาจารยของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

  ตัวบงช้ีคุณภาพของวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนรู  หมายถึง ส่ิงที่บงบอกหรือบงชี้ที่

แสดงถึง ปริมาณ คุณภาพและมาตรฐานของวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนรู  เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของ

นิสิตนักศึกษาและอาจารยของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

  ตัวบงชี้คุณภาพของงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู  หมายถึง ส่ิงที่บงบอกหรือ

บงชี้ที่แสดงถึงปริมาณและระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย การศึกษาดูงาน แกนิสิต

นักศึกษา  อาจารย  ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู  เพื่อ
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สนับสนุนการเรียนรูของนิสิตนักศึกษาและอาจารยของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู หมายถึง ส่ิงที่บงบอกหรือบงชี้ที่ 

แสดงถึงการวางแผนการจัดการเรียนรู  การดําเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย  ระบบการวัด

และประเมินผลการเรียนรู ของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ   หมายถึง ส่ิงที่บงบอกหรือบงชี้ที่แสดงถึง 

ระบบการบริหารจัดการตามปรัชญาวัตถุประสงคของหลักสูตร  ระบบการบริหารจัดการบุคลากรสนับสนุน  

การเรียนรู   ระบบการใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต หมายถึง ส่ิงที่บงบอกหรือบงชี้ที่แสดงถึง 

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่สะทอนปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร พิจารณาจากคุณลักษณะ

เชิงวิชาการและวิชาชีพ และคุณลักษณะทางสังคมของดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบงช้ีคุณภาพของปริญญานิพนธ  หมายถึง ส่ิงที่บงบอกหรือบงชี้ที่แสดงถึง 

การตีพิมพบทความที่เปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธในวารสารที่มีคุณภาพ  คุณภาพของปริญญา

นิพนธไดรับการอางอิง ระบบการประเมินผลปริญญานิพนธที่หลากหลายของหลักสูตรระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

 เกณฑการกําหนดตัวบงชี้ หมายถึง หลักที่ผูวิจัยใชเพื่อพิจารณาการไดมาซึ่งตัวบงชี้คุณภาพ

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม โดยเปรียบเทียบกับคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.50 ซึ่งใชการทดสอบที (One sample t-test) นั่นคือ หากตัวบงชี้ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

เกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ถือวาตัวบงชี้นั้นมีความเหมาะสมมาก และสมควรใชเปนตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

 เกณฑการกําหนดคาน้ําหนักองคประกอบและตัวบงชี้ หมายถึง หลักที่ผูวิจัยใชเพื่อ

พิจารณาการไดมาซึ่งคาน้ําหนักขององคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม โดยมี 2 แนวทางคือ แนวทางที่ 1 พิจารณาจากคามัธยฐานประกอบ

กับจํานวนตัวบงชี้ และแนวทางที่ 2 พิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ยประกอบกับจํานวนตัวบงชี้  

 เกณฑการกําหนดประเภทตัวบงชี้ หมายถึง หลักที่ผูวิจัยใชเพื่อพิจารณาลักษณะของ       

ตัวบงชี้ ซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะคือ 

  ตัวบงชี้พื้นฐาน หมายถึง ส่ิงที่แสดงถึงการจัดการศึกษาขั้นตนที่หลักสูตรระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมตองมีและดําเนินการได 

ตัวบงชี้เฉพาะ  คือ ส่ิงที่แสดงถึงการจัดการศึกษาที่เปนจุดเดนหรือจุดเนนที่หลักสูตร 

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมสามารถดําเนินการไดหรือจะดําเนินการไดในอนาคต 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม  มีเนื้อหาสาระของแนวคิดเพื่อการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของคนและสังคมกับศิลปวัฒนธรรม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

3. แนวคิดเกี่ยวกับตัวบงชี้เพื่อเปนเครื่องมือในการประเมินและวัดความสําเร็จ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา สาขาวิชาศิลปวัฒนธรม 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพของคนและสังคมกับศิลปวัฒนธรรม 

1.1 สภาพสงัคมกับคุณลกัษณะของคนที่พึงประสงคของสังคม 
       สถานการณของการพัฒนาประเทศไทยในอดีตที่ผานมา ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7  

(พ.ศ.2535 – 2539) อาจกลาวไดวาประเทศไทยประสบความสําเร็จดานการพัฒนาเศรษฐกิจ เกิดการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ย 7.8 ตอป รายไดเฉลี่ย

ตอคนตอป เพิ่มข้ึนจาก 2,100 บาท ในป 2504 เปน 76,650 บาท ในป 2539 คนไทยมีงานทําเพิ่มข้ึน 

มีรายไดสูงขึ้น  โครงสรางพื้นฐานและการบริการทางสังคมดีข้ึน แตการพัฒนาดังกลาวไดสงผลกระทบ

ตามมา อาทิ ความเหลื่อมล้ําทางรายได ชองวางระหวางคนเมืองกับชนบท ในลักษณะ “รวยกระจุก จน

กระจาย” สภาพสังคม คุณภาพชีวิตแยลง สถาบันครอบครัวลมสลาย เกิดปญหายาเสพติด 

อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินลดลง กลุมคนผูดอยโอกาสขาดการดูแลเอาใจใส  

ตลอดจนปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถูกทําลายมากขึ้น ขาดจิตสํานึกในการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและนับวันจะเกิดความเสื่อมโทรมลงทุกวัน การยอหยอนดานคุณธรรมจริยธรรม  

เกิดการเอารัดเอาเปรียบ มีคานิยมดานวัตถุมากขึ้น  เปนผลใหวัฒนธรรม วิถีชีวิตและคานิยมอันดีงาม

ของไทยลดนอยถอยลง เขาสูลักษณะ  “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน” (แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544. 2540: ออนไลน) นั่นคือการพัฒนาสังคมที่

ผานมาใหความสําคัญกับมิติทางเศรษฐกิจที่ผูกกับรายไดและวัตถุ ละเลยมิติทางดานจิตใจ สงผลให

คนในสังคมหางเหินศาสนาที่เกี่ยวกับคุณงามความดี และหางเหินจากศิลปะที่ชวยขัดเกลาใหคนมี

ความออนโยนและมีสุนทรียะ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางคานิยมและวัฒนธรรมในสังคม 
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(กระทรวงวัฒนธรรม. 2552: 38) ตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 –  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  จึงเนน “คน”  เปนศูนยกลางของการพัฒนา 

เพื่อใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม แตภาวะทางการเมืองของไทย โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง เมื่อป 2549  สถานการณความขัดแยงทางการเมืองเกิดความรุนแรงมากขึ้น มีการตอสู และ

เกิดการปะทะกันจนถึงมีผูบาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิต อันเนื่องมาจากความขัดแยงเชิงโครงสราง 

(Structural conflict) อาทิ  การแยงชิงอํานาจและการใชอํานาจมิชอบ รวมถึงสถานการณความ

ขัดแยงจากผลประโยชน (Interest conflict) การแสวงหาผลประโยชนทับซอนจากอิทธิพลของ

นักการเมือง การทุจริตคอรัปช่ันทั้งในภาครัฐและเอกชน (สุพัตรา  จิตตเสถียร. 2553: ออนไลน) 

สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน แมปรากฏการณทางการเมืองจะไมรุนแรงเทาอดีตที่ผานมา แตก็ยังเกิดเผด็จการ

โดยระบอบรัฐสภา เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบทุกระดับ เกิดการตอสูแยงชิงทรัพยากรอยางเรื้อรัง 

การขาดประสิทธิภาพของฝายบริหารและนิติบัญญัติ  เกิดการผูกขาดทางการเมืองโดยกลุมบุคคล ทํา

ใหคนดีมีความสามารถเขาสูการเมืองไดยาก ซึ่งเหตุการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นนี้เปนเหตุใหเกิดการ

แบงพรรคแบงพวก ขาดความชอบธรรม เขาสูพวกมากลากไป โดยอาศัยอํานาจเปนเครื่องตอรอง

ผลประโยชนใหแกกลุมบุคคลที่เปนพวกพองของตน สถานการณที่ เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เปนไปดัง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 6   

ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2512 คือ         

“ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด   การทําใหบานเมือง

มีความปรกติสุขเรียบรอย   จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากอยูที่การสงเสริมใหคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได”  (พระบรมราโชวาทและ

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ป 2493 – 2547. 2555: 

ออนไลน) 

ดังนั้น ทามกลางวิกฤตทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่ประเทศกําลังเผชิญอยูนั้น สังคมไทย

ทุกวันนี้  จึงตองการคนที่ดีอันเปนลักษณะที่พึงประสงคของสังคม แมความดีจะกระทําไดยากและตอง

อาศัยเวลาบมเพาะใหเกิดแกสังคมไทยก็ตาม ยอมตองอาศัยความเพียรพยายามและเสริมสรางใหเกิดกับ

คนในทุกสังคม ดังสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราโชวาท (พระราโชวาทในสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี. 2555: ออนไลน) ความตอนหนึ่งวา 
“คนดีของฉันรึ 

จะตองเปนคนที่ไมพูดปด 

ไมสอพลอ 

ไมอิจฉาริษยา 

ไมคดโกง 
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และไมมีความทะเยอทะยานอยางบาๆ  

แตพยายามทําหนาที่ของตนใหดีในขอบเขตของศีลธรรม” 

สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี  

นอกจากนี้ สาโรช  บัวศรี (2527: 24) กลาววา ความดีที่แทจริง ควรจะตองปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ 

โดยส้ินเชิง และผกาวรรณ  นันทวิชิต (2549: 210) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษา

โดยครอบครัว พบวาคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคที่วาดวยเร่ืองของความดี ประกอบดวย   

7 ตัวบงชี้คือ มีวินัย  มีความรับผิดชอบ ประหยัดอดออม มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย  รูจักสิทธิและ

หนาที่ของตนเอง และรักษาสิ่งแวดลอม อีกทั้งวัฒนธรรมที่พึงประสงค คือคุณลักษณะของคนไทยที่มี

ความเอื้ออาทร กตัญู มีเมตตา ขยั่นหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ รักษส่ิงแวดลอม 

ตลอดจนมีความรัก ความสามัคคีและภาคภูมิใจในชาติกําเนิด (กระทรวงวัฒนธรรม. 2552: ช)  

ในทํานองเดียวกัน การเปนคนดียอมจะตองมีคุณธรรมเปนหลักยึดเหนี่ยวในการประพฤติปฏิบัติตน

ดวย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับคุณธรรมของคน  เนื่องในพิธี

บวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2535 (โอเคเนชั่น. 2552: ออนไลน) 

ดังความตอนหนึ่งวา 
“คุณธรรมของคน 

ประการแรก คือ ความซื่อสัตย 

ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจฝกใจตนเอง 

ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตยความดีนั้น 

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม 

ที่จะไมประพฤติลวงความสัตยสุจริต 

ประการที่ส่ี คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต 

และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชนสวนรวม  

คุณธรรมสี่ประการนี้  

ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงาม 

จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น 

และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหม่ันคงกาวหนาตอไป” 

      พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช  

อาจจะสรุปไดวา คนดี สําคัญกวาทุกสิ่ง (พุทธทาสภิกขุ) คนที่ดียอมมีคุณธรรม มีเมตตา มีเหตุ

มีผล ออนนอมถอมตน  อดทนอดกลั้น รับผิดชอบ เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต คํานึงถึงประโยชนสุขสวนรวม

มากกวาสวนตน และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย   อันถือเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของคนใน

สังคม ที่ควรคาแกการปลูกฝง และหลอหลอมใหเกิดกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของการ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาและสืบทอดคุณลักษณะของคนดี มีคุณธรรม ยอม
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แสดงถึงการสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามใหเปนสมบัติของมนุษยชาติ กอใหเกิดความ

ภาคภูมิใจของคนไทยในบริบทของสังคมโลกอยางสันติสุข 

1.2 ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมกบัการสรางคนและสงัคม 
        การที่จะสรางคนใหทําดีและเปนคนที่มีคุณภาพใหเกิดขึ้นในสังคมนั้น ยอมอาศัย

กระบวนการทางการศึกษาซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุลยั่งยืน 

โดยผานตัวกลางคือมนุษยอันเปนทรัพยากรที่มีคุณคาอนันต และทุกประเทศในโลกไดใหความสําคัญ

ตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคนโดยใชการศึกษาเปนเครื่องมือ อุดมการณของการจัดการศึกษาที่

สําคัญจึงเปนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่

สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปน

การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง การศึกษาจึงเปนกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัย

สําคัญเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได และสามารถแขงขันในระดับสากล 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 1) ซึ่งสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 7 ที่วาดวยกระบวนการเรียนรูตองปลูกฝงจิตสํานึกที่

ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยและความภาคภูมิใจในความเปนไทย  รู จ ักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของ

ประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย 

และความรูอันเปนสากล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 11) นั้น เปนผลใหแนวทางการจัดการศึกษา

ทางศิลปะมีลักษณะบูรณาการศิลปกรรมศาสตรกับมิติตางๆ ทางสังคมและวัฒนธรรม นั่นคือแนวคิด

การจัดการเรียนการสอนศิลปะเชื่อมโยงกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ดังที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราโชวาทดานศิลปวัฒนธรรม ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วังทาพระ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2509  

(พระบรมราโชวาท ดานศิลปวัฒนธรรม. 2509: ออนไลน)  คือ “…การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมเปน

การศึกษาที่สําคัญและควรจะดําเนินควบคูกันไปกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร เพราะความเจริญของ

บุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศ  มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ  ความเจริญทั้งสองทางนี้จะตองมี

ประกอบกันเกื้อกูลและสงเสริมกัน...” และพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2513 ความตอนหนึ่งวา “งานดานการศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่งเปนตนเหตุทั้งองคประกอบที่

ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆ ทั้งหมด และเปนปจจัยที่ชวยใหเรารักษาและธํารงความเปนไทยไว

ไดสืบไป” (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2539: 135) 
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 อีกทั้ง เนาวรัตน  พงษไพบูลย (2554: ออนไลน) ไดใหความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมกับ   

การพัฒนาคน ที่วาศิลปวัฒนธรรมเปนการศึกษาถึงภูมิปญญาและรากเหงา หรือ “ภูมิบาน ภูมิเมือง” 

ตลอดจนการใชศิลปะเปนสื่อในการใหการศึกษาและสรางสรรคจิตใจของคนในสังคม ถือเปนพลังทาง

ศิลปะในฐานะของเครื่องมือในการแกปญหาสังคมที่กําลังประสบอยูทุกวันนี้ ทั้งความเหลื่อมล้ําใน

สังคม ความไมเปนธรรม การขาดความสามัคคีของคนในชาติ ขาดจิตสํานึกในการรวมพัฒนาสังคม 

อันสงผลตอการพัฒนาประเทศที่ไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นฐานการศึกษาของไทยที่หลีกหนีจาก

ศิลปวัฒนธรรม อันเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศนั่นเอง สอดคลองกับ วิรุณ ตั้งเจริญ 

(2552: 92 และ 98-99) กลาววา ศิลปศึกษาเกี่ยวของกับโลกของกระแสโลกาภิวัตน โลกของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม ชุมชน ความรูสึกนึกคิดของผูคนในกระแสทองถิ่นภิ

วัตน  ศิลปะอาจไมแยกตัวออกจากธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและชุมชน ไมจําเปนตองแสดงเปนรูปธรรม

หรือวัตถุเสมอไป อาจเปนปรากฏการณ  เปนกระบวนการ ความคิด โดยผสานศิลปะแขนงตางๆ 

ทัศนศิลป ดนตรี การแสดง วรรณกรรม เขาไวดวยกัน  นอกจากนี้พัฒนาการศิลปกรรมเปนการพัฒนา

อยางมีราก ความคิด มีบริบทสังคม บริบทวัฒนธรรม และบริบทศิลปะอยางมีนัยสําคัญ การศึกษาและ

สรางสรรคศิลปะ ยอมเกี่ยวของกับความจริง ความดี ความงาม เกี่ยวของกับสุนทรียะ ความมีรสนิยม 

ที่แสดงถึงรสนิยมในการคิด ชื่นชมธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร และการใชชีวิตประจําวัน ซึ่ง

รสนิยมนี้ ข้ึนอยูกับ ประสบการณเฉพาะบุคคล ระดับสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมประจํา

ชาติ  อยางไรก็ดี ความตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม มีสุนทรียะทางศิลปะและ

ดนตรี ยอมหลอหลอมจิตใจของคนในชาติใหมีความออนโยน สรางเสริมสุขภาพจิตที่ดีแลว ยอมสราง

คานิยมใหคนในชาติเกิดความสามัคคี กลมเกลียวกัน การสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติยอม

ยั่งยืนตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2541: 8)   

นอกจากนี้ วิรุณ  ตั้งเจริญ และคณะ (2542: 27-28) ศึกษาวิจัยเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม 

และศิลปาชีพ พบวา สาระสําคัญดานศิลปะจากกระแสพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะกรรมการ

ตัดสินภาพยนตรไทยยอดเยี่ยมประจําป 2518 ณ ศาลาดุสิตาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2519 มีดังนี้  

1) ความปติที่ศิลปะมีใหกับผูชื่นชม  2)สารประโยชนที่ใหความบันเทิง ความสุข การพักผอน  และ  

3) จริยธรรมความดีงามที่จะเกิดขึ้นกับผูชื่นชม และคุณลักษณะของศิลปน ผูสรางสรรคศิลปกรรม  

มีดังนี้ 1) ควรเปนผูศึกษาคนควาและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยทั้งรางกายและ

จิตใจ  2) ควรเปนคนดีมีจริยธรรม และมีเจตนาอันดีงามเพื่อสรางสรรคศิลปะที่ดีสําหรับสังคม  3)ควรมี

ความรูความคิดและหลักวิชาการที่จะถายทอดหรือแสดงออกทางศิลปะ 4) ควรมีความสามารถในการ

ถายทอดและแสดงออกทางศิลปะ มีลักษณะเฉพาะตัวและมีความบริสุทธิ์ใจ  และ 5)ควรอธิบายถายทอด

ความรูความเขาใจทางศิลปะใหประชาชนเขาใจ สรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง ความนิยมชื่นชม
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ทางศิลปะก็จะเกิดขึ้นอยางกวางขวาง ในขณะเดียวกัน โกลดเบิรก (Goldberg. 2012: Abstract) ไดทํา

การวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะและวัฒนธรรมในเมืองสมัยใหม : การสรางผลงานศิลปะในเมืองโตรอนโต

และนิวยอรก พบวา ศิลปะและวัฒนธรรมมีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สรางเมืองใหเปนที่ยอมรับ

และกอใหเกิดความภาคภูมิใจโดยการผสมผสานนโยบายของเมือง การสรางตราสินคา และการพัฒนา

เศรษฐกิจ ซึ่งทั้งเมืองโตรอนโตและนิวยอรกไดใชศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว สอดคลองกับสุรณัฐ  คุณประเสริฐ (2550: 101, 106-107) ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการ

อนุรักษและฟนฟูชุมชนยานตลาดเการิมน้ํา กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา 

ชุมชนตลาดสามชุกเปนสถานที่ที่มีคุณคาทางสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม ถือเปนพื้นที่ที่มีคุณลักษณะ

สําคัญทางประวัติศาสตรและเปนทุนทางสังคมที่เปนของทุกคน มีคุณคาทางเศรษฐศาสตรที่สงเสริมให

เกิดประโยชนไดทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ยังผลใหเกิดการสืบทอดวิถีชีวิตในชุมชน

ทองถิ่น   

 ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา  ศิลปวัฒนธรรม นอกจากจะพัฒนาและหลอหลอมใหคนมีจิตใจที่

ออนโยน มีจริยธรรมอันดีงาม และมีสวนชวยพัฒนาจิตสํานึก คานิยมใหเกิดความรักความสามัคคีใน

ชุมชนทองถิ่นที่ตนดํารงอยู  ซึ่งถือเปนการพัฒนาสังคมใหมีวัฒนธรรมที่ดีงามแลว ยังสงผลตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวดวย  

  1.3 ศลิปวัฒนธรรมกับการจัดการศึกษาระดับดุษฎบีัณฑิต 
       เมื่อกลาวถึงคําวา “ศิลปวัฒนธรรม” จะประกอบดวย 2 คําคือ วัฒนธรรม และ ศิลปะ ซึ่ง

คําวา  “วัฒนธรรม” ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485 กําหนดไว หมายถึง ลักษณะที่

แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบวินัย ความกลมเกลียว กาวหนาของชาติ และศีลธรรม

อันดีงามของประชาชน (สุชีพ  ปุญญานุภาพ. 2515: 9) สอดคลองกับ สาโรช  บัวศรี (2531: 37) ที่ให

ความหมายของ วัฒนธรรมคือ ความดี ความงามและความจริงในชีวิตมนุษย ซึ่งปรากฏในรูปแบบ

ตางๆ และตกทอดมาจนถึงปจจุบัน มีการปรับปรุงและสรางสรรค ข้ึนใหมได อาทิ ศิลปกรรม 

มนุษยศาสตร การชางฝมือ การกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนคหกรรมศาสตร  รวมถึง ประเวศ  วะสี   

ที่กลาวไววา วัฒนธรรม หมายถึง ระบบคุณคาหรือคานิยม ความเชื่อในการดํารงชีวิตของคนในสังคม   

ทั้งวิถีชีวิต เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การแพทย ศิลปวัฒนธรรม เปนสิ่งที่มีการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลสูงมากตอการพัฒนาสังคมทุกดาน (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติ. 2553: 178) นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกจํานวนหนึ่ง ลินตัน (สนิท  สมัครการ. 2525: 1  

อางอิงจาก Linton. 1945: 30) ใหความหมายของวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตทั้งมวลของสังคมใดสังคมหนึ่ง  

รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2535) กําหนดให วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของคน

ในสังคม เปนแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด ในสถานการณ
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ตาง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเขาใจ ซาบซึ้ง ยอมรับและใชปฏิบัติรวมกัน อันจะนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้น  ๆ  ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ .  

2554: ออนไลน) สอดคลองกับ วิรุณ  ตั้งเจริญ (2553: 44)  กลาวไววา วัฒนธรรมคือวิถีการดํารงชีวิต 

สังคมปรับเปลี่ยน สังคมเปนตถตา วัฒนธรรมยอมปรับเปลี่ยนไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

การพายแพทางวัฒนธรรมยอมหมายถึงการพายแพทุกสิ่งทุกอยาง ความขัดแยงระดับชาติไมวา

ประเทศใดๆ มักเกิดจากความพยายามที่จะกลืนวัฒนธรรม    

จึงอาจสรุปไดวา วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตโดยรวม (A total way of life) ของคนในสังคม ถือเปน

ความดีงามอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนตัวแบบ แลวคนสวนใหญประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา  

โดยวัฒนธรรมยอมเปลี่ยนแปลง ไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา ดังนั้นวัฒนธรรมเปนสิ่งที่สามารถ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่องตามความเหมาะสมของยุคสมัย   

เมื่อกลาวถึงคําวา “ศิลปะ” เปนคําที่มีความหมายทั้งกวางและเฉพาะเจาะจง ข้ึนอยูกับทัศนะ

ของแตละคนและแตละสมัย ซึ่งมีศิลปน นักคิดนักวิชาการใหความหมายไวดังนี้ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2523: 107) ใหความหมายของ ศิลปะ คือ ฝมือ ฝมือทางการชาง การ

แสดงออกใหปรากฏขึ้นไดอยางงดงามนาพึงชม และเกิดอารมณสะเทือนใจ 

อารี  สุทธิพันธุ (2551: 34) เชื่อวา ศิลปะเปนผลงานที่มนุษยสรางขึ้น (Art is man made) 

มีลักษณะหลากหลาย มีทั้งที่เปนสองมิติ สามมิติ และสี่หามิติ ซึ่งเคลื่อนไหวไดและไมได ส่ือวัสดุที่

มนุษยเลือกนํามาสรางก็มีความหลากหลาย มีทั้งเปลี่ยนแปลงรูปทรงไดและเปลี่ยนแปลงไมได มีทั้ง

เปลี่ยนจากออนเปนแข็ง แข็งเปนออน ซึ่งมนุษยสามารถสรางสื่อวัสดุนั้นๆ ดวยการสังเคราะหข้ึนตาม

ความรูความสามารถของตน ตามวัตถุประสงคของการสรางรูปทรง การสรางรูปแบบ การสรางรูปตางๆ 

โดยทําขึ้นเพื่อใหมองเห็น เพื่อใหไดยิน เพื่อใหไดกลิ่น เพื่อใหไดกิน และเพื่อใหไดสัมผัส 

วิรุณ  ตั้งเจริญ (2549: 120) กลาวไววา ศิลปะ (Art) เปนคํากลางๆ เกี่ยวของกับความงาม 

ความประณีตบรรจง ความรูสึกสะเทือนใจ ความรูสึกนึกคิด ความแปลกใหม มีอยูในทัศนศิลป ดนตรี 

ศิลปะการแสดง วรรณกรรม สถาปตยกรรม รวมทั้งการใชในเชิงประยุกตทั่วๆ ไป เชน ศิลปหัตถกรรม 

ศิลปะการออกแบบ วาทศิลป  

ชลูด  นิ่มเสมอ (2531: 16) ไดใหความหมายของศิลปะทั้งความหมายกวางและแคบ 

ความหมายที่กวางๆ ของศิลปะ คือ ส่ิงที่มนุษยสรางสรรคข้ึน เพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ ความรูสึก  

สติปญญา  ความคิด และ/หรือความงาม สวนความหมายที่แคบ ของ ศิลปะ หมายถึงวิจิตรศิลป 

ทัศนศิลป และคุณคาทางศิลปะของผลงาน  

ดังนัน้เมื่อนําคาํวา “ศิลปะ” และ “วัฒนธรรม” มาสมาสกัน จึงเปนคําวา “ศิลปวัฒนธรรม” 
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ศิลปวัฒนธรรม จึงหมายถึง วัฒนธรรมเชิงศิลปะที่ใหความสําคัญกับศิลปะ โดยมีวัฒนธรรม 

บูรณาการรวมอยูหรือมีวัฒนธรรมเปนพลังขับเคลื่อน ศิลปวัฒนธรรมจึงเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิต

และสํานึกในสังคมที่สัมพันธกับมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา(วิรุณ  ตั้งเจริญ. 2552: 13 และ 114) 

โดยนิตยา  บุญสิงห (2544: 13) กลาววา วัฒนธรรมสามารถแสดงออกผานทางดนตรี วรรณกรรม  

จิตรกรรม ประติมากรรม การละคร ภาพยนตร  ดุริยางคศิลป  ซึ่งถือเปนศิลปะแขนงตางๆ ลวน

เกี่ยวของกับความงาม ความประณีต ละเอียดออน ความมีรสนิยม จัดอยูในประเภทของวัฒนธรรม

ทางสุนทรียะ  ศิลปกรรมจึงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เปนวิถีชีวิต  

มีพื้นที่หรือพรมแดนที่สัมพันธกับวัฒนธรรม นอกจากนี้ บอยครั้งที่ศิลปกรรมหรือผูสรางสรรคศิลปกรรม

มีเสรีภาพสูง มีจินตนาการสูง มีความคิดสรางสรรคสูง ศิลปกรรมก็อาจกาวล้ํานําหนาไปกอน สังคม

และวัฒนธรรมมีกลไกขับเคลื่อนและมีเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพเสมอ  ดุลยภาพในสังคมก็เกิดขึ้นใน   

แตละหวงเวลา แตละหวงวิถีชีวิตในสังคม อยางไรก็ดี เมื่อวิถีชีวิตแปรเปลี่ยนตามสภาพของสังคม ยอม

ไมสามารถเอาความรูสึกในความงามหรือสุนทรียภาพที่มีตอศิลปะกรีกโบราณ ความเหมือน แสงเงา  

กายวิภาค  ทายืนแบบโพลิคลิตุส  ความเปนนิรันดร  มาใชชื่นชมศิลปะอิมเพรสชันนิสต ศิลปะไทย จีน 

ญี่ปุน หรือไมสามารถเอาแบบแผนความงามของไทย ลายไทย พระ นาง ยักษ ลิง การแบงภาพดวย

เสนสินเทา ภาพแบบอุดมคติไทย ไปตีความหรือชื่นชมจิตรกรรมของจีน ญี่ปุน หรือคิวบิสมของปคาสโซ   

ศิลปวัฒนธรรมจึงเปนรากฐานของการดําเนินชีวิต คุณภาพชีวิตและสันติสุข (วิรุณ  ตั้งเจริญ. 2553: 

13,45,50-51) ของกลุมคนในแตละสังคม ดังนั้น ภายใตกระแสโลกาภิวัตน วัฒนธรรมการศึกษาและ

การเรียนรูที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกยอมครอบงําวัฒนธรรมที่ออนลากวา  หากขาดจิตสํานึกที่ดี ขาดการ

ยึดมั่นในเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยที่ดี ยอมถูกครอบงําดวยกระบวนการทางการศึกษา

สากล (คณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2548: 62)   

ศิลปวัฒนธรรม มีวิวัฒนาการมายาวนาน นับจากการปฏิรูปโครงสรางทางการเมืองการ

ปกครองของไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนรัฐชาติสมัยใหมที่มีระบบราชการเปนองคกร

หลัก จึงเกิดการรวมศูนยอํานาจ ความเปนตัวตนของภูมิภาคตางๆ ทั้งวัฒนธรรม ศิลปะ ภาษา 

ขนบประเพณี ไดถูกลดทอนและหลอมรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหคนในสังคมไทยทุกถิ่นฐาน

ตองนอมรับ “วัฒนธรรมหลวง” ผานกลไกของระบบราชการและระบบการศึกษา สงผลให “วัฒนธรรม

ราษฎร” หรือทองถิ่นศึกษาถูกละเลย หรือบางครั้งถูกดูแคลนโดยราชการจนคลายความสําคัญลงเกือบ

หมดสิ้น (เอกวิทย  ณ ถลาง. 2544: 80) โดยระยะเริ่มตน ชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 1 – 4  การดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมถือวาลาหลังที่สุด เนื่องจากการลดบทบาท

ของกระทรวงวัฒนธรรมเปนกองเล็กๆ ภายใตกรมศาสนา โดยกรมศิลปากรมีบทบาทคอนขางมาก มีทั้ง

วิทยาลัยนาฏศิลป โรงเรียนชางศิลป  มีการสงเสริม เผยแพรและพัฒนาที่เนนดานวิจิตรศิลป  มีการ
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อบรมเร่ืองศิลปะ การแกะสลัก การทําดอกไมใบตอง การพับผาเช็ดหนา การพับกระดาษ และมารยาท

การเขาสังคม  ซึ่งการเขาใจวัฒนธรรรมของคนยุคนี้คือ เร่ืองของศิลปะ ความสวยงาม การแสดง

กิริยามารยาทและประเพณีโดยไมคํานึงถึงคติธรรม  และจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติ เมื่อปพุทธศักราช 2522  ตอมาในระยะที่สอง ชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 5 – 7 ถือวาวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ดานวัฒนธรรมมากขึ้น  มีการดําเนินการวิจัย มีเครือขายการเรียนรูรวมกัน  การยกยองผูมีผลงานดีเดน

ดานการพัฒนาสังคมซึ่งกลายเปนปราชญชาวบานในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปพุทธศักราช 2538 

รัฐบาลไดจัดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทยและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินงานถึง 307.1 

ลานบาท โดยกระจายงบประมาณไปตามแตละจังหวัดในเขตการศึกษาตางๆ และจัดตั้ง                 

สภาวัฒนธรรมในทุกจังหวัดอีกดวย  (ชาญณรงค  พรรุงโรจน และคณะ. 2548: 19 – 20) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 8 (2540-2544) เปนตนมาจนกระทั ่ง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) แนวทางการพัฒนาประเทศเนน

การพัฒนาที่ยั่งยืน  เพื่อใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยยึดคนเปน

ศูนยกลางของการพัฒนา  และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อมุงใหสังคมมีความเขมแข็ง  มีคุณภาพ เปนสังคมแหงการเรียนรู พึ่งตนเองได    

มีภูมิคุมกัน และรูเทาทันกระแสโลก  อันนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ซึ่ง

การดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 จะเนน

โลกทัศนสากลซึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมตางชาติตางภาษา มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทําใหเกิด

คานิยมบริโภควัตถุนิยม ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นถูกละเลย เปนผลใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 9 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีดุลยภาพ

ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ใหคนไทยมีความสุขถวนหนา พึ่งตนเองและเทาทันโลก โดย

กําหนดกรอบการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ  ประการแรกคือ  พัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยที่

สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และประการที่สองคือ พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่

มีความเขมแข็ง มีคุณธรรมใน 3 ดานคือ สังคมคุณภาพ  สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สังคม

แหงความสมานฉันทและเอื้ออาทร เพื่อมุงหวังใหคนไทยมีชีวิตที่ดี เกง และมีสุข (ชาญณรงค   

พรรุงโรจน และคณะ. 2548: 21) ตอมาเกิดแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช  2550 – 2559 

ซึ่งอยูในชวงระหวางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 รัฐบาล

ภายใตการบริหารงานของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ไดเห็นชอบแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ ฉบับแรก 

(พ.ศ. 2550 – 2559) ของกระทรวงวัฒนธรรม (เนติ  โชติชวงนิธิ. 2552: ออนไลน) มีลักษณะเชื่อมโยง
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กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 - 11 ซึ่งเปนกรอบการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ 

และวัฒนธรรม โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง  และมั่นคง

ทางวัฒนธรรม  คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันทามกลาง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (unity in diversity) มีความรู คูคุณธรรม สามารถดํารงภูมิปญญา

ของสังคมไทย ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม และเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของโลกปจจุบันและอนาคต (กระทรวงวัฒนธรรม. 2552: คํานํา) โดยแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ

นี้ มียุทธศาสตรที่สําคัญ 6 ประการ (กระทรวงวัฒนธรรม. 2552: ฌ) คือ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 2 อนุรักษ สืบทอด และสงเสรมิการดําเนนิงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บน

ฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ธํารง รักษา สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ใหคงอยูคูสังคมไทย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสงัคมคุณธรรมในกระแสโลกาภิวัตน 

 ยุทธศาสตรที่ 5 สรางภาคีขับเคลื่อนการดําเนินงานทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 นําทุนทางวฒันธรรม สรางมลูคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณคาทางสังคม 

ซึ่งการดําเนินการตามยุทธศาสตรทั้งหกประการ เพื่อใหบรรลุตามแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ 

พุทธศักราช 2550 – 2555 ยอมตองอาศัยระบบการศึกษาซึ่งมีสวนชวยและมีผลในการขัดเกลา

ความคิด การตัดสินใจ ที่เชื่อวาผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวามีแนวโนมในการคิดและตัดสินใจที่ดีกวาผูที่

มีการศึกษาในระดับที่ต่ํากวา (กระทรวงวัฒนธรรม. 2552: 44) อีกทั้ง ปจจุบันสังคมไทยมีแนวนโยบาย

การพัฒนาประเทศที่เนนการนําคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามมาสรางภูมิคุมกันดานวัฒนธรรม เพื่อ

สรางสรรคอารยธรรมที่ดีงามและเกิดความสมดุลระหวางกระแสวัฒนธรรมสากลกับวัฒนธรรมไทย 

สอดรับกับการจัดการศึกษาสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  พบวามีการจัด

การศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

เปดสอนครั้งแรกเมื่อป 2549  นั่นคือ  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหลักสูตรที่มุงเนนการวิจัย ทั้งการสรางนักวิจัยที่มีจิตสํานึกวิจัย 

และงานวิจัยที่มีคุณภาพและลุมลึก บนหลักคิดที่วา ศิลปวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมในเชิงศิลปะ ที่ใช

มุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรมขยายไปสูบริบทสังคมและบริบทศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรมทั้งในเชิง

อนุรักษ สืบสานเพื่อปจจุบัน  และพัฒนาไปสูอนาคต  และการคนควาวิจัยที่สะทอนองครวมของ 

ภูมิปญญา ภูมิปญญาที่สอดคลองกับโครงสรางสังคม ทองถิ่น ชุมชน สภาพแวดลอม และพลวัตของ

สังคม (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2549: 4)  ถือเปนการจัดการศึกษาเพื่อ

มุงผลิตบัณฑิตที่เปนผูรูแหงปรัชญา  เปนผูรูลึกและรูกวาง  สามารถวิจัยและคนควาหาความรูใหมๆ ได
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ดวยตนเองในสาขาวิชาชีพ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาของตนโดยการแสดงความ

คิดเห็นและขอสรุปตอกลุมผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอยางมีประสิทธิภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา. 2552ข: 23)  และเปนที่คาดหวังของสังคมที่ตองการกําลังคนในระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อทํา

หนาที่อาจารยหรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน. 2537: ออนไลน) ซึ่งถือเปน

กระบวนการสรางคนที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเกิดดุลยภาพและยั่งยืนตอไป และ

สนองตอความตองการทางสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อกาวสู  

“สังคมแหงความสุขอยางมีภูมิคุมกัน” อีกดวย 

 ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มีจุดเริ่มตนจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) ที่เนนโลกทัศนสากลที่สงผลใหเกิด

คานิยมทางวัตถุ และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นถูกละเลย ทําใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 9 (2545-2549) เนนการพัฒนาเพื่อใหเกิดดุลยภาพทั้งสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และ

กําหนดกรอบวัฒนธรรมที่สําคัญคือ เพื่อพัฒนาสังคมใหมีความเขมแข็งและมีคุณธรรม โดยสรางสังคม

คุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  และสังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทร  

ในขณะเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษา ก็ไดพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ระดับดุษฎีบัณฑิต ที่

มีลักษณะบูรณาการศิลปกรรมศาสตรกับมิติตางๆ ทั้งสังคมและวัฒนธรรม นั่นคือ มีการจัดการศึกษา

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ระดับดุษฎีบัณฑิต คร้ังแรก เมื่อป 2549 ที่ตอบสนองตอแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 แลว ยังสนองตอแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2550-2559 

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูหลักสูตรทางศิลปะและวิจัยอีกดวย 

 

2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  
 2.1 การจัดการศกึษาสาขาวิชาศลิปวฒันธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 

      การจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา  

มีวิวัฒนาการนับแตการกอต้ังสถาบนัอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช 2459 โดย

วิวัฒนาการดงักลาวแบงออกเปน 4 ยุค (ธญัรัด  จันทรปล่ัง. 2550: 264 - 273) ดังนี ้

     ยุคเริ่มกอต้ัง (พ.ศ.2459 - 2475)  นับจากการกอเกิดสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของไทย เมื่อ

พุทธศักราช 2459  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อฝกฝนวิชาชีพ มีวัตถุประสงค

หลักเพื่อการถายทอดความรู ยังไมมีภารกิจที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งงาน

ทางดานศิลปวัฒนธรรมในขณะนั้นอยูในพระบรมราชูปถัมภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และทรง

เห็นถึงคุณคาของการแสดงเอกลักษณประจําชาติอันนํามาสูความเปนอารยะของประเทศ จึงมีการนํา

คําวา culture มาใช โดยครั้งแรกที่ใชเปนภาษาไทยวา “ภูมิธรรม” และตอมาเปลี่ยนมาใชเปนคําวา 
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“วัฒนธรรม” และใชกันอยูในปจจุบัน ในยุคนี้มีการตั้งกรมมหรสพและโรงเรียนพรานหลวงในพระบรม

ราชูปถัมภ เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยในขณะนั้นจึงมีหนาที่สนอง        

พระราโชบายดวยการจัดกิจกรรมการแสดงละครทุกป อีกทั้งในสมัยนั้น การที่พระราชวงศที่ทรงสําเร็จ

การศึกษามาจากตางประเทศ ไดมีพระมหากรุณาธิคุณรับเปนอาจารยและทรงบรรยายใหความรูแก

นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ไดนําวิชาภาษาไทยและประวัติศาสตรไทยมาสอนแกนิสิตทุก

สาขาวิชา เพื่อใหเห็นคุณคาและความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไทยไดส่ังสมไว และถือ

เปนการปลูกฝงใหนิสิตเกิดความชื่นชมและภาคภูมิใจในเอกลักษณไทย   

     ยุคสรางและธํารงไทย (พ.ศ.2475 - 2500) เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย ในยุคนี้ไดยกเลิกธรรมเนียมเกา อาทิ 

การปรับเปลี่ยนการแตงกายของขาราชการ คือ จากการนุงผามวงมาเปนการใสกางเกงขายาว  การ

ยกเลิกบรรดาศักดิ์และใหใชการเรียกชื่อและนามสกุลแทน  การกําหนดนโยบายวัฒนธรรมแหงชาติ 

(พ.ศ.2485) โดยใชศิลปะเปนเครื่องมือในการถายทอดวัฒนธรรม  ในยุคนี้เกิดการกอตั้งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรและการเมือง  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยมหาวิทยาลัยแตละแหงมุงเนนการใหความรูตามสาขาวิชาที่เรียกชื่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้

ตามพระราชบัญญัติของแตละมหาวิทยาลัยก็กําหนดภารกิจเฉพาะทางที่ชัดเจนดวย  อยางไรก็ดี    

การจัดการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม จะอยูในรูปแบบของกิจกรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายรูปแบบใน

มหาวิทยาลัย อาทิ การสอดแทรกจริยธรรมไทยไวในการเรียนการสอน  สนับสนุนใหนิสิตอานวรรณคดี

ไทย รูปแบบจัดกิจกรรมการแสดงละครประจําปที่มีเอกลักษณของแตละสถาบันคือ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ยกเลิกการแสดงละครรํา มาเปนละครพูดที่ดัดแปลงมาจากตางประเทศ เชน โรมิโอกับ 

จูเลียต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แสดงละครตามอุดมการณทางการเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จัดการแสดงที่ เนนเรื่องฉาก  แสงสีตระการตา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดกิจกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรมในรูปของวงดนตรีไทย     

     ยุคขยายการศึกษา เรงการพัฒนาเศรษฐกิจ (พ.ศ.2500 - 2537) ยุคนี้ให

ความสําคัญตอการศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษาจึงเปนเครื่องมือของทุนนิยม งาน

วัฒนธรรมถูกลดความสําคัญลง และยุบกระทรวงวัฒนธรรมใหเปนเพียงกองวัฒนธรรมในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ  มีการขยายการอุดมศึกษาออกสูภูมิภาคตางๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมในยุคนี้เกิด

ความตื่นตัวมากขึ้น เมื่อเกิดวิกฤตการณทางการเมืองที่สําคัญคือ เหตุการณวันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 

2516  และเหตุการณพฤษภาทมิฬ 17 พฤษภาคม 2535  เกิดการยอมรับการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม

จากกระแสโลกาภิวัตน ที่ตองคนหาเอกลักษณประจําชาติในขณะเดียวกันก็ตองทําใหเปนที่ยอมรับของ
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ประชาคมโลกอีกดวย ที่สําคัญคือ เมื่อ พ.ศ. 2517 ไดมีการจัดสัมมนาเพื่อประเมินบทบาทของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ

กับงานทางดานนี้ เพื่อธํารงถายทอดศิลปวัฒนธรรมเปนหลักการที่ทําใหประชาชนอยูรวมกันอยางมี

ความสุข ดังนั้นการศึกษาศิลปวัฒนธรรมในยุคนี้  จึงผสมผสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไวเปน

สวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน คือ มีการนําวิชาศิลปวัฒนธรรมไปสอดแทรกในการเรียนการ

สอน การคนควาวิจัยและการบันทึกขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเปนหลักฐานและแหลงการเรียนรูซึ่ง

เห็นไดจากการกอตั้งหนวยงานทางวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา(ศูนยวัฒนธรรม องคกรไทยคดี

ศึกษา  หออัตชีวประวัติบุคคล) มากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค ตลอดจน

การจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมภายในสถาบันที่เกี่ยวของกับการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมอีกดวย 

     ยุคโลกาภิวัตน : การปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2537 - 2549) ใหความสําคัญกับการ

พัฒนาคนและขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี งามของไทย  เกิดแนวคิดเรื่ อง

สถาบันอุดมศึกษากับบทบาทดานศิลปวัฒนธรรมบนฐานความเชื่อที่วาความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจกับความเจริญงอกงามทางสังคมตองดําเนินการควบคูกัน และเชื่อวาศิลปวัฒนธรรมจะเปน

รากฐานใหเกิดการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ  สถาบันอุดมศึกษาตางๆ จึงใหความสําคัญกับการศึกษาดาน

ศิลปวัฒนธรรม เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดสอนรายวิชาใหมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท เชน วิชาศิลปะไทยรัตนโกสินทร วิชาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

ในวิถีไทย วิชาวัฒนธรรมกับภูมิปญญาไทย การจัดตั้งศูนยสงเสริมวัฒนธรรมแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  หอประวัติ และธรรมสถาน  และจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมภายนอก 

มหาวิทยาลัย สวนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กําหนดใหนักศึกษาปที่ 1 เรียนวิชาไทศึกษา 

มีการดําเนินงานของสถาบันไทยคดีศึกษาอยางตอเนื่อง เนนการศึกษาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม ร้ือฟน

โขนธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการวิจัยและการสรางสรรคผลงานดานศิลปะและ

วัฒนธรรมผูกพันกับการธํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  สวนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคคือ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่นาสนใจ อาทิ โครงการไทยคดีศึกษา

สําหรับชาวตางประเทศ เปนหลักสูตรนานาชาติระยะสั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมใหมีในบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เปนกิจกรรมที่มี

รูปแบบหลากหลายและดําเนินการตลอดป ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็ไดดําเนินการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมผานการเรียนการสอนและการปฏิบัติ

โดยหนวยงานที่เรียกวา ศูนยศิลปวัฒนธรรมหรือสํานักศิลปวัฒนธรรม  
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อยางไรก็ดี แมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา จะมี

ความชัดเจนขึ้นตามลําดับ ดังที่ปรากฏไวในวิสัยทัศนและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แตโครงสรางของ

บางมหาวิทยาลัยก็ยังไมมีความชัดเจนแมแตบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ อีกทั้งการขาดงบประมาณ  

การขาดการสนับสนุนจากบางสถาบันที่มีแนวคิดวาการดําเนินงานทางดานนี้เปนเพียงภารกิจ

รองลงมาจากภารกิจอ่ืนของการอุดมศึกษา สวนการจัดการศึกษาสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ใน

สถาบันอุดมศึกษา จะไมพบหลักสูตรศิลปวัฒนธรรมในระดับปริญญาตรี มีเพียงการนําวิชาที่เกี่ยวของ

มาจัดการศึกษาในวิชาพื้นฐาน  วิชาศึกษาทั่วไป  แตส่ิงที่นาสนใจและสําคัญยิ่งตอวงการอุดมศึกษา

ไทยคือ สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ไดตื่นตัวและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับดุษฎีบัณฑิต กลาวคือ เมื่อพุทธศักราช 

2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย ข้ึนเปนแหงแรก ซึ่งเปนหลักสูตรที่มุงเนนการวิจัย ทั้งการสรางนักวิจัยที่มีจิตสํานึก

วิจัย และงานวิจัยที่มีคุณภาพและลุมลึก บนหลักคิดที่วา ศิลปวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมในเชิงศิลปะ  

ที่ใชมุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรมขยายไปสูบริบทสังคมและบริบทศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน

เชิงอนุรักษ สืบสานเพื่อปจจุบัน และพัฒนาไปสูอนาคต และการคนควาวิจัยที่สะทอนองครวมของ   

ภูมิปญญา ภูมิปญญาที่สอดคลองกับโครงสรางสังคม ทองถิ่น ชุมชน สภาพแวดลอม และพลวัตของ

สังคม (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2549: 4) ถือเปนการจัดการศึกษาที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ดวยการ

วิจัยทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  และพัฒนาองคความรู/หลักสูตรทางศิลปะและวิจัย (กระทรวง

วัฒนธรรม. 2552: 64-67)  หลังจากนั้น พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน ก็ไดจัดการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนหลักสูตรที่มุงเนนใหบัณฑิตมี

ความรูความสามารถในการบูรณาการความรูและทักษะทางดานศิลปวัฒนธรรมกับศาสตรอ่ืนๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ  สามารถวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ เปนผูนําดานการอนุรักษ ฟนฟูและ

พัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรม มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทําวิจัยทางดานศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งในทองถิ่นและในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  ตลอดจนมีความสามารถในการวิจัยเพื่อการสราง

องคความรูใหม (Body of knowledge) ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม (สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ กลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2552: ออนไลน) และมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ไดเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร เมื่อ

พุทธศักราช 2553 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยนําองคความรูมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดคุณคาทาง

สุนทรียภาพ สังคม วัฒนธรรมและการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในรูปของงานสรางสรรค   

การประดิษฐคิดคนนวัตกรรม ผานผลงานวิจัยศิลปกรรมศาสตรอยางเปนรูปธรรม (คณะศิลปกรรม
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ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2553: 1) ส่ิงเหลานี้ยอมสะทอนถึงแนวคิดการจัดการศึกษาศิลปะที่

เชื่อมโยงกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และถือเปนการมีสวนรวมในประชาคมโลก

ทางดานการสรางเศรษฐกิจสรางสรรคไทย ที่ประกอบดวย 4 กลุม คือ มรดกทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ (งานฝมือและหัตถกรรม อาหารไทย การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแพทยแผนไทย) ศิลปะ

(ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป)  ส่ือ (ภาพยนตร การกระจายเสียง การพิมพ ดนตรี) และงานสรางสรรค

และออกแบบ(สถาปตยกรรม แฟชั่น การโฆษณา ซอฟตแวร) ซึ่งเปนแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พื้นฐานของการใชองคความรู (Knowledge) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสินทาง

ปญญา(Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรูของ

สังคม (Wisdom)  และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม (Technology and Innovation) (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2552: 25)  นับเปนการจัดการศึกษาที่เปนฐาน

สําคัญตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศชาติใหเกิดความสมดุล 

อาจจะสรุปไดวา การจัดการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา มีพัฒนาการมาเปน

ลําดับ โดยระยะเริ่มตน การศึกษาศิลปวัฒนธรรม จะอยูในรูปแบบของการจัดการศึกษารายวิชาพื้นฐาน 

วิชาศึกษาทั่วไป  ตอมาขยายไปสูการวิจัยและการบันทึกขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนหลักฐานและ

แหลงการเรียนรู มีการกอต้ังสถาบัน ศูนยการศึกษาที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จนกระทั่งปจจุบันการจัด

การศึกษาสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไดขยายบทบาทมากขึ้น ตั้งแตมีการจัดการศึกษาในรายวิชาตางๆ ทาง

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับปริญญาตรีและโท และมีหลักสูตรเฉพาะทางสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ระดับ

ปริญญาเอก ตลอดจนการจัดทําหลักสูตรนานาชาติระยะสั้น สวนการวิจัยจะมีลักษณะของการวิจัยและ

สรางสรรคผลงานศิลปะและวัฒนธรรมที่ผูกกับการธํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้น จะเห็น

ไดวา ศิลปวัฒนธรรม นอกจากจะกําหนดเปนภารกิจเฉพาะของหลักการอุดมศึกษาแลว ยังไดดําเนิน

ภารกิจอ่ืนๆ ทั้งภารกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกชุมชนอีกดวย ถือเปน   

การดําเนินการจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดานของการอุดมศึกษา  

 2.2 การจัดการศกึษาระดบัดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาศิลปวัฒนธรรม   
       การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาถือเปนการศึกษาที่สําคัญที่สุดของระบบการ

อุดมศึกษา เนื่องจากดัชนีชี้วัดความกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษาที่สําคัญประการหนึ่งคือ การ

เปดรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแผน ก (อดุลย  วิริยเวชกุล. 2541ก: 7) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เปนการศึกษาในระดับปรัชญาที่มองปาทั้งปา มิใชมองตนไมทีละตน เปน

การสรางระบบคิด สรางภาวะผูนํา สรางอุดมการณ ความดีงาม เพื่อกาวสูการสรางสรรคสังคม การแก

วิกฤตสังคม ตลอดจนการสรางแรงบันดาลใจในสังคม (วิรุณ  ตั้งเจริญ. 2553: คํานํา) สวนสุทัศน  

ยกสาน (2551: ออนไลน) กลาววา ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตซึ่งสังคมยอมรับวาเปนผูที่มี
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ความเชี่ยวชาญ และสามารถถายทอดความรูในสาขาวิชาที่ถนัดไดดี และสามารถวิจัยและคนควา    

หาความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง สอดคลองกับ โกวิท วงศสุรวัฒน (2553: 5) ที่วาการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกคือ ผูรูแหงปรัชญา การเรียนระดับนี้มีเปาหมายเพื่อใหเกิดการคนพบสิ่งใหมๆ ในสาขาวิชา

ที่เรียน ไมใชเพียงการสอนคนอื่นได นอกจากนี้ กรอบคุณวุฒิแหงชาติ(National Qualification 

Framework : NQF) ระดับปริญญาเอก ไดกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตองมีความ

เชี่ยวชาญการบริหารจัดการองคกร  มีทักษะในการคิดคนองคความรูใหม สรางเครือขายความรวมมือ

ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ (สกศ.เห็นชอบกรอบคุณวุฒิแบง  

9 ระดับ เชื่อมการศึกษา-วิชาชีพมาตรฐานเทียบสากล. 2554: 26) การศึกษาระดับปริญญาเอกจึงมี

บทบาทตอการพัฒนาประเทศ ดังที่ นักสิทธิ์  คุวัฒนาชัย (2550: ออนไลน) กลาววา การศึกษาระดับ

ปริญญาเอกมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศที่สําคัญ 5 ประการคือ 1)สรางองคความรูใหมที่เปนฐาน

พลังทางปญญาของประเทศ  2)สรางความรูพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

3)แกปญหาและพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหแกภาคอุตสาหกรรม  4)พัฒนาความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่จําเปนสําหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และ 5)แกปญหาทางสังคมที่รีบดวนของประเทศ ดังนั้นการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทุกสาขาวิชาชีพยอมมีบทบาทและเปนเครื่องบงชี้ของการพัฒนาสงัคมและประเทศชาตใินอนาคต 

  อยางไรก็ดี สังคมไทยทุกวันนี้ ยังขาดการคนควาวิจัยและและนักวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรม  

(คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2549: 2)  เปนผลใหการศึกษายุคโลกาภิวัตนเกิดแนวคิด

เร่ืองสถาบันอุดมศึกษา กับบทบาทดานศิลปวัฒนธรรมบนฐานความเชื่อที่วาศิลปวัฒนธรรมจะเปนรากฐานให

เกิดการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ (ธัญรัด  จันทรปล่ัง. 2550: 271) ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (2555 – 2559) ที่เนน “สูสังคมแหงความสุขอยางมีภูมิคุมกัน”  

โดยนําจุดแข็ง และศักยภาพของประเทศมาสรางภูมิคุมกันใหเกิดแกสังคมที่ตนดํารงอยู นั่นคือ สังคมไทยมี

คานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกันดานวัฒนธรรม คือสรางวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม

ทองถิ่นที่เขมแข็ง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2553: ข) โดยนําวิถีชีวิต 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางงาน สรางอาชีพใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรคอยางครบวงจรที่สราง

รายไดเขาประเทศใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และพัฒนาแหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมและศิลปะให

ประชาชนเขาใจถึงคุณคาและซาบซึ้งในสุนทรียะทางศิลปะ (ยิ่งลักษณ  ชินวัตร. 2554: 32) ดังนั้นการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในสถาบันอุดมศึกษา  จึงเริ่มจัดการเรียนการสอนขึ้นเมื่อ

พุทธศักราช 2549 โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตอมาคือมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ซึ่งเปดสอนเมื่อพุทธศักราช 2552 และ 2553 ตามลําดับ ซึ่งแตละหลักสูตร มีรายละเอียดของการ

จัดการศึกษาโดยสังเขป ดังนี้ 
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 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เร่ิมจัดการศึกษาเมื่อพุทธศักราช 2549  มีปรัชญาของการจัดการศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อสราง

ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการคือ 1)มุงสรางนักวิจัยทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมที่มีกระบวนทัศนและวิสัยทัศนกวางไกล สรางสรรคงานวิจัยและมุงมั่นในการคนควาวิจัย 

2)มุงสรางงานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรมที่มีบริบทสังคมและศิลปวัฒนธรรม สอดคลองกับโครงสราง

และกระแสสังคม ทองถิ่น ชุมชน สภาพแวดลอม และพลวัตของสังคม 3)มุงพัฒนาการคนควาวิจัยและ

การแสวงหาองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงผลไปสูการพัฒนาสังคม ซึ่งมีหลักการบริหาร

จัดการศึกษารวมกันระหวางคณะศิลปกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย ในลักษณะของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร ที่ระดมคณาจารยผูเชี่ยวชาญระดับชาติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้หลักสูตรไดจัดการศึกษา 2 ภาคเรียนในแตละปการศึกษา โดยมีแผนการศึกษารายวิชาตางๆ 

จํานวน 2 ปการศึกษา 30 หนวยกิต ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย 

 

ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2  

RA711  Principles & Paradigm in Art & Culture 

Research                                                          3(3-0) 

ศว711  หลักการและกระบวนทัศนการวิจัยศิลปวัฒนธรรม 

RA823   Aesthetic Values in Visual Art, Performing 

Art and Music                                                 3(3-0) 

ศว823  คุณคาสุนทรียะในทัศนศิลป ศิลปะการแสดง และดนตรี 

RA714  Seminar on Arts & Culture Research, 

Society, Economics, Politics                            3(3-0)  

ศว714  สัมมนาการวิจัยศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมือง         

RA824  Wisdom and Folk Art                        3(3-0)  

ศว824  ภูมิปญญาและศิลปะพื้นบาน                              

DE521  Methodology for Social Research      3(3-0)  

พฒ521 วิธีวิทยาสําหรับการวิจัยทางดานสังคม                  

RA825  Arts and Culture and Civil Society    3(3-0)  

ศว825  ศิลปวัฒนธรรมและประชาสังคม                         

ภาคเรียนที่ 3    ภาคเรียนที่ 4  

RA713  Seminar on Arts and Culture Research, 

Rural Studies and Civil Society                        3 (3-0)  

ศว713  สัมมนาการวิจัยศิลปวัฒนธรรม ทองถิ่นศึกษา 

และประชาสังคม                                    

RA712  Research in Arts & Culture & Social & 

Cultural  Anthropology                                           3(3-0) 

ศว712  การวิจัยศิลปวัฒนธรรม ทองถิ่นศึกษา และ

ประชาสังคม 

RA821  Development of Thoughts  in Society        3(3-0) 

ศว821  พัฒนาการความคิดในสังคม                                 

RA827  Arts and Culture Organization 

Administration                                                 3(3-0) 

ศว827  การบริหารองคกรศิลปวัฒนธรรม                        
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

ภาคเรียนที่ 5    ภาคเรียนที่ 6  

RA931  Arts and Culture Research Dissertation 36(36-0) 

ศว931  ปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิตศิลปวัฒนธรรมวิจัย      
 

 

 ที่มา:  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2549). หลักสูตรศิลปศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย พ.ศ.2549. หนา 12-13. 

 

จัดทําปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศไมนอยกวา 1 คร้ัง 

ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด นอกจากนี้หลักสูตรไดจัดทรัพยากรสนับสนุนการจัด

การศึกษา ทั้งหองเรียน หองสัมมนา ขนาด 15-20 คน มีอุปกรณการสอนที่พรอมทั้งคอมพิวเตอรเพื่อ

การสืบคนขอมูล หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ วารสารที่จัดไวในหองปฏิบัติการ และยังมีทั้งหองสมุด

คณะและหองสมุดของมหาวิทยาลัยไวบริการแกนิสิตดวย  ทั้งนี้ยังเปดโอกาสใหผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทหลากหลายสาขาวิชาไดเขามาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2549: 4-5) 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน       

เร่ิมจัดการศึกษาเมื่อพุทธศักราช 2552  มีปรัชญาของการจัดการศึกษาเพื่อมุงผลิตบุคลากรที่มีความรู 

ความเชี่ยวชาญดานการวิจัย โดยเนนกระบวนการในการสรางองคความรูใหมและสามารถบูรณาการ

ความรูดานศิลปวัฒนธรรมใหเขากับศาสตรตางๆ ไดอยางกลมกลืน โดยเนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

การแกปญหา เพื่อนําไปสูการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเปนผูมีความ

รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงคของการ

จัดการศึกษา 5 ประการคือ 1)บัณฑิตมีความรูความสามารถในการบูรณาการความรูและทักษะ

ทางดานศิลปวัฒนธรรมกับศาสตรอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2)บัณฑิตมีความรูความสามารถใน

การศึกษาวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ เปนผูนําดานการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนางานศิลปะและ

วัฒนธรรม 3)บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทําวิจัยทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งใน

ทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  4)บัณฑิตมีความสามารถในการวิจัยเพื่อการสรางองคความรูใหม

ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม และ 5)บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
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ซึ่งมีหลักการบริหารจัดการศึกษารวมกันระหวางคณะศิลปกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย ใน

ลักษณะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ระดมคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ที่มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา              

รองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สัมพันธกับศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้หลักสูตรไดจัดการศึกษา 2 แบบคือ 

แผนการเรียนที่ 1 จัดทําปริญญานิพนธอยางเดียว ไมนอยกวา 48 หนวยกิต โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญคือ  

ผลงานวิจัยในรูปเลมดุษฎีนิพนธจะตองนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และ

จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อในฐานขอมูล ISI  อีกทั้งมีการศึกษา

รายวิชาบังคับ 2 รายวิชา  ที่นักศึกษาตองเรียนโดยไมนับหนวยกิต  สวนแผนการเรียนที่ 2 คือ จัดทํา

ปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  และมีการศึกษารายวิชาตางๆ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต  โดย

ใชเวลาศึกษาจํานวน 1  ปการศึกษา ดังตาราง 2   

 

ตาราง 2 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1  แบบ 2.1

866 911 การวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรมขั้นสูง 

Advanced  Qualitative  Research  in  Culture 

3 3 

866 912 ทฤษฎีทางวัฒนธรรมและสังคมขั้นสูง 

Advanced  in  Cultural  and  Social  Theory  

3 3 

866  7** วิชาเลือก - 3 

ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1  แบบ 2.1

866 914 การวิจัยขามวัฒนธรรมขั้นสูง 

Advanced  in  Cross  Cultural  Research   

- 3 

866 993 สัมมนาการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมขั้นสูง 

Seminar  in  Advanced  Art and Cultural  Research  

- 3 

866  7** วิชาเลือก - 3 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ภาคเรียนที่ 3 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1  แบบ 2.1

866 997 ดุษฎีนิพนธ  Dissertation 9 - 

866 999  ดุษฎีนิพนธ Dissertation - 9 

ภาคเรียนที่ 4 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1  แบบ 2.1

866 997 ดุษฎีนิพนธ   Dissertation 9 - 

866 999  ดุษฎีนิพนธ  Dissertation - 9 

ภาคเรียนที่ 5 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1  แบบ 2.1

866 997 ดุษฎีนิพนธ  Dissertation 9 - 

866 999  ดุษฎีนิพนธ Dissertation - 9 

ภาคเรียนที่ 6 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1  แบบ 2.1

866 997 ดุษฎีนิพนธ   Dissertation 9 - 

866 999  ดุษฎีนิพนธ  Dissertation - 9 

 

ที่มา:  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2552). หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม พ.ศ.2552. หนา 15-17. 
 

            นอกจากนี้ หลักสูตรไดจัดทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งหองบรรยาย ขนาด 20-30 

คน หองบรรยาย ขนาด 30-50 คน หองวิจัยและบริการวิชาการ มีอุปกรณการสอนและวิจัยดาน

ศิลปกรรม  และยั งมีทั้ งห องสมุดของมหาวิทยา ลัยและคณะเพื่ อ ใหบ ริการแกนิ สิต  ที่ มี

ทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและที่เกี่ยวของทางศิลปะและวัฒนธรรม ครอบคลุมดานศิลปกรรมทั้ง

วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมทองถิ่น ทั้งภายในและตางประเทศ  โดย
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เงื่อนไขของจํานวนนักศึกษาที่จะรับกําหนดโดยคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร และไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  (คูมือนักศึกษาและหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2554. 2554: ออนไลน; คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2552: 4, 9-11,15,121-122) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  เริ่มจัดการศึกษาเมื่อพุทธศักราช 2553 มีปรัชญาของการจัดการศึกษาเพื่อสรางและ

พัฒนาดุษฎีบัณฑิตทางศิลปศาสตรที่มีความรูและความชํานาญในการวิจัยในระดับสูง สามารถบุกเบิก

แสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ สามารถจัดระเบียบและเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎี สังคม และ

ประวัติศาสตร รวมถึงความชํานาญดานการประดิษฐ การผลิต ออกแบบ การบริหารและการจัดการ 

ใหเกิดเปนองคความรูใหมดวย  โดยมีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 4 ประการคือ 1)บัณฑิตมี

ความรูและความชํานาญในการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตรขั้นสูง  2)บัณฑิตมีความสามารถในการจัด

ระเบียบองคความรูเดิมใหเปนระบบ เพื่อการถายทอดความรูอยางมีประสิทธิภาพ  3)บัณฑิตมี

ความสามารถในการแสวงหาองคความรูใหมทางศิลปกรรมศาสตร เพื่อใหเกิดความกาวหนาทาง

วิชาการ และ 4)บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซึ่งมีหลักการบริหาร             

จัดการศึกษารวมกันระหวางคณะศิลปกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย ในลักษณะของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรมีแผนการศึกษาเดียวคือ เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธเพื่อ

กอใหเกิดความรูใหม  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต กําหนดใหนักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเปนวิชาเลือก

หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไมนับหนวยกิต ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และ/หรือประธานควบคุมปริญญานิพนธ ซึ่งมีรายวิชาในหลักสูตรที่นิสิตตองเรียนตามเงื่อนไข          

ดังรายวิชาตามตาราง 3 
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ตาราง 3 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร 

 

ปที่ 1 ภาคตน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หมายเหต ุ

0601 001 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรมขั้นสูง 

Advanced Research Methodology in Fine and Applied Arts 

เปนรายวิชาที่บังคับใหเรียน   

โดยไมนับหนวยกิต 

1601 507 ภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนวิทยานิพนธ                     2(1-2-4) 

English for Thesis Writing 

เรียนในกรณีที่สอบไมผานความรู

ดานภาษาอังกฤษของบัณฑิต

วิทยาลัย 

0601 011 วิทยานิพนธ                                                                 6 นก. 

Thesis 

 

ปที่ 1 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หมายเหต ุ

0601 xxx วิชาเอก 

 

เปนรายวิชาที่บังคับใหเรียน    

โดยไมนับหนวยกิต 

1601 508 ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิชาการ                                  3(2-2-4) 

English for Academic Purposes 

เปนรายวิชาที่บังคับใหเรียน   

โดยไมนับหนวยกิต  

0601 011 วิทยานิพนธ                                                                 6 นก. 

Thesis 

 

ปที่ 2 ภาคตน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หมายเหต ุ

0601 xxx วิชาเอก 

 

เปนรายวิชาที่บังคับใหเรียน   

โดยไมนับหนวยกิต 

0601 011 วิทยานิพนธ                                                                 9 นก. 

Thesis 

 

 



37 
 

ตาราง 3 (ตอ) 

 

ปที่ 2 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหต ุ

0601 xxx วิชาเอก 

 

เปนรายวิชาที่บังคับใหเรียน   

โดยไมนับหนวยกิต 

0601 011 วิทยานิพนธ                                                                 9 นก. 

Thesis 

 

ปที่ 3 ภาคตน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหต ุ

0601 011 วิทยานิพนธ                                                                 9 นก. 

Thesis 

 

ปที่ 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหต ุ

0601 011 วิทยานิพนธ                                                                 9 นก. 

Thesis 

 

 

 ที่มา:  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2553). หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยศิลปกรรมศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ.2553. หนา 14-15 . 

 

            หลักสูตรไดจัดทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งสถานที่ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร 

มีอุปกรณการสอน อาทิ หนังสือ ตําราวิชาการทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย และการสืบคนผาน

ฐานขอมูลของสวนกลางของมหาวิทยาลัย ตลอดจนศูนยขอมูล หองสืบคนและหองปฏิบัติการ

ศิลปกรรม  และยังมีทั้งหองสมุดของมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อใหบริการแกนิสิต นอกจากนี้ หลักสูตร

ไดกําหนดเงื่อนไขการรับเขาศึกษา คือ 1)สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายใน
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ระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 

3.25 ในกรณีที่มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร ต่ํากวา 3.25 จะตองเปนผูที่มี

ประสบการณการทํางานมาแลวไมนอยกวา 3 ป  2)สําเร็จการศึกษาในปริญญามหาบัณฑิต หรือกําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายในระดับปริญญามหาบัณฑิต/หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายใน

ระดับปริญญามหาบัณฑิต/หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร (สาขาวิชา

นาฏยศิลป ศิลปะการแสดง หรือการละคร  ทัศนศิลป  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ  นฤมิตศิลป 

ออกแบบผลิตภัณฑ แฟชั่น นิทรรศการ) (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2553 : ออนไลน)  

จากขอมูลรายละเอียดหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน 

อุดมศึกษาทั้ง 3 แหง พบวาหลักสูตรที่นําเสนอขางตน มีรายละเอียดที่ไมแตกตางกัน นั่นคือ ทั้ง 3 แหง 

ตางมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความชํานาญและสรางผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ

สาขาอื่นๆ ไดอยางสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ชุมชนและสังคม ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อันนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน โดยการระดม

คณาจารย ผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความสามารถและประสบการณทางการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อาทิ สถานที่เรียน 

แหลงการเรียนรู และส่ือวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักการบริหารจัดการ

หลักสูตรรวมกันระหวางคณะและบัณฑิตวิทยาลัย 

 นอกจากนี้ หลักสูตรไดเปดรับนิสิตนักศึกษาที่หลากหลายวิชาชีพเพื่อสนองตอปรัชญาของ

หลักสูตรเปนสําคัญ อยางไรก็ดี มีความแตกตางระหวางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกับศิลปศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตคือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปนหลักสูตรที่ทํา

วิทยานิพนธอยางเดียว 48 หนวยกิต แตมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต สวนหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปนหลักสูตรที่มีแผนการศึกษา 2 แผน คือ ทํา

วิทยานิพนธอยางเดียว 48 หนวยกิต และแผนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ

ศึกษารายวิชาตางๆ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต สวนหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย    

ศรีนครินทรวิโรฒ จะเปนแผนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชา

ตางๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตามที่คณะกรรมการบริหารสูตรกําหนด  

ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้งสาม

แหง ตางที่วัตถุประสงค การบริหารจัดการหลักสูตรที่ไมแตกตางกัน แตมีความหลากหลายของ

แผนการจัดการศึกษา  เพื่อให ผู เ รียนไดมี โอกาสเลือกแผนการศึกษาที่ เหมาะสมกับความรู
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ความสามารถ และประสบการณของผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้กระจายโอกาสใหผูที่สนใจศึกษาตอระดับ

ดุษฎีบัณฑิตไดเลือกสถานที่ศึกษาทั้งกรุงเทพมหานครหรือตางจังหวัดอีกดวย 

 2.3 เกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบณัฑิต  
      ระบบการศึกษาไทยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาจากอดีตมาจนถึงปจจุบันในแตละ

ชวงเวลา เปนผลจากการปรับตัวตามกระแสสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศ 

โดยเริ่มจากการศึกษาในสมัยโบราณ(สมัยลานนา) การศึกษาสมัยสุโขทัย การศึกษาสมัยอยุธยา มา

จนกระทั่งการศึกษาในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งกระบวนการศึกษาในชวงสมัยนั้น เปน

การศึกษาที่ไมมีระบบระเบียบ และแบบแผนอะไร การจัดการศึกษาใหความสําคัญตามผูปกครองบาน

ปกครองเมือง  ไมมีโรงเรียนที่สอนกันเปนแบบโรงเรียนที่เห็นในปจจุบัน  การเรียนหนังสือจึงอยูแตในวัง  

เพราะมีนักปราชญราชบัณฑิตอยูประจํา  บรรดาเจานายและบุตรหลานขุนนางผูใหญที่จะมี

ความสําคัญในราชการแผนดินตอไป จําเปนตองรูหนังสือ การเรียนจึงมีความจําเปน จึงไดจัดการสอน

ในวังและตามบานขุนนางผูใหญ ตามความสนใจของแตละแหง นอกจากการจัดการเรียนในวังและ

ตามบานขุนนางชั้นผูใหญแลว ยังมีแหลงศึกษาที่สําคัญอีกแหงคือ วัดวาอารามทั่วไป พระเปน           

ผูถายทอดความรู พระที่มีความรูสอนศิษยใหอานหนังสือได ศิษยผูนั้นก็จะกลายเปนผูที่มีความรูเปนที่

ตองการที่จะรับราชการตอไป สถานที่อีกแหงหนึ่งก็คือบาน  บานใดที่มีผูรูหนังสือก็สอนใหแกบุตร

หลานตามโอกาส ตามความสามารถและความคิด (สุดใจ  เหลาสุนทร. 2549: 51 – 52)   

ชวงสมัยตนรัชกาลที่ 3  ประเทศไดรับวิทยาการตะวันตกจากการที่บรรดาหมอสอนศาสนาได

เขามาเผยแพรศาสนาโดยกลุมมิชชันนารี และเปนชวงเวลาของการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก

ในเอเชียอาคเนย เปนผลใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเลือกทางปดประเทศ ดวยผลดี

แกประเทศในดานการเมือง แตเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จข้ึน

ครองราชย พระองคทรงมีพระราชประสงคในการปฏิรูปประเทศใหทัดเทียมอารยประเทศ เพื่อความอยู

รอดและสรางความเขมแข็งของประเทศ ซึ่งการปฏิรูปการศึกษา เปนการปฏิรูปดานหนึ่งในหลายดานๆ 

ของแผนการปฏิรูปประเทศ ที่สําคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือ การเปลี่ยนแบบแผนการใหการศึกษา

จากแบบเดิม (บวร : บาน วัด วัง) มาเปนการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน แบบตะวันตก ซึ่งถือเปน

การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทยอยางเดนชัด ความสําคัญของวัดวาอารามซึ่งเคยเปน

ศูนยกลางทางการศึกษาของประชาชนเริ่มลดลง การศึกษาของไทยเริ่มมีระบบแบบแผนมากขึ้น มี

สถาบันการศึกษา  ครูผูสอน หลักสูตร  แบบเรียน/หนังสือ  และการวัดประเมินผล  ตลอดจนการสง 

พระบรมวงศานุวงศไปศึกษายังตางประเทศในระยะแรกๆ  ทั้งนี้ไดมีการริเร่ิมจัดทําแผนการศึกษาที่สําคัญ คือ  
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1.  โครงการศึกษา พ.ศ.2435 เกิดจากการประชุมตกลงเรื่องการจัดการศึกษา และใน 

ป 2435 มีการประกาศใชระบบกระทรวง จึงเกิดแผนการศึกษารวม ที่จัดระบบการศึกษาของชาติโดย

แบงกระทรวงที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงมหาดไทยจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาสวนหัวเมือง 

กระทรวงนครบาลรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในกรุงเทพ กระทรวงธรรมการ

รับผิดชอบในระดับมัธยม  ซึ่งโครงการนี้เปนเพียงความคิดริเร่ิม ยังไมสัมฤทธิ์ผลในเชิงปฏิบัติ (ไพฑูรย  

สินลารัตน. 2516: 8; ปยนาถ  บุนนาค และคณะ. 2555: ออนไลน) 

2.  โครงการศึกษา พ.ศ. 2441 กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ไดเรียบเรียงเปน 

โครงรางที่ยังมิไดประกาศอยางเปนทางการ ซึ่งเสนอแนวคิดเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษา ถือเปน

โครงการศึกษาฉบับแรกที่กลาวถึงการศึกษาขั้นสูงในประเทศไทย โครงการนี้แบงเปน การศึกษาสามัญ  

4 ลําดับคือ  มูลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การเรียนเฉพาะวิชา เชน กฎหมาย 

แพทย หัตถกรรม การคาขาย เพาะปลูก การเรียนสําหรับนักเรียนหญิง การเรียนในกรุงเทพฯ การเรียน

ในตางจังหวัด การสอบไล ประมาณจํานวนเด็กเขาเรียน การตรวจ ตําราเรียน ตลอดจนคาใชจาย ซึ่ง

โครงการศึกษาฉบับนี้ไดเพิ่มความมุงหมายการเตรียมคน เพื่อเขารับราชการตามความตองการของ

ประเทศแลว ยังไดเตรียมคนเพื่อไปศึกษาตอตางประเทศ จากการศึกษาแผนการศึกษาของประเทศ

อังกฤษ (ไพฑูรย  สินลารัตน. 2516 : 22; สุดใจ  เหลาสุนทร. 2549: 71) 

3.  โครงการศึกษา พ.ศ.2445 เปนการเปลี่ยนแปลงตามโครงการศึกษา 2441 และ 

แผนการศึกษาของญี่ปุน ซึ่งถือเปนการรับแบบอยางจากตะวันตกและตะวันออก โดยสาระสําคัญของ

โครงการศึกษาฉบับนี้ไดแบงการศึกษาเปน 2 ประเภทคือ สายสามัญ เรียนวิชาการและความรูทั่วไป 

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความแตกฉาน มีสติปญญาในการดํารงชีพได แบงเปน 3 ระดับ(ประถมศึกษา  

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) และสายวิสามัญ เปนการศึกษาดานอาชีพตางๆ เพื่อใหมีการศึกษา

เพียงพอเพื่อการประกอบอาชีพได แบงเปน 3 ระดับ (ประถมศึกษาพิเศษ  มัธยมศึกษาพิเศษ และ

อุดมศึกษาพิเศษ) (ไพฑูรย  สินลารัตน. 2516: 25, 31) 

ตอมาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2450 แมมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและโครงการสอนหลายประการ  

แตก็ไมไดเปลี่ยนแปลงโครงรางไปจากเดิม จนถึง พ.ศ.2459 ไดจัดตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้นเปน

มหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

ในป พ.ศ. 2475 เปนชวงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มา

เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะราษฎรไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2475 และในป พ.ศ.2476 ไดมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง ป พ.ศ.2486 

ไดจัดตั้งมหาวิทยาลัยถึง 3 แหงในปเดียวกันคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูในความดูแลของกระทรวง

เกษตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร(มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบัน) อยูในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข  
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และมหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในความดูแลของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ  และในป พ.ศ.2492  

ก็ไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูงขึ้นในซอยประสานมิตร  ซึ่งมีพัฒนาการตอมาเปนวิทยาลัยวิชาการ 

ในป พ.ศ.2497 และในที่สุดเกิดการเรียกรองใหสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในป 

พ.ศ.2517  ตอมาตั้งแตป พ.ศ. 2501 เมื่อมีการกอตั้งสภาการศึกษาแหงชาติ  พัฒนาการดานการ

อุดมศึกษา ไดขยายอุดมศึกษาสูภูมิภาคตางๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (พ.ศ. 2507: ภาคเหนือ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2508: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

(พ.ศ.2511: ภาคใต) และ ป พ.ศ. 2509 จัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรซึ่งเปน

สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตอมาจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนขึ้น พ.ศ. 2512 ซึ่งจัด

การศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนดานธุรกิจ เทคโนโลยี ภาษา บัญชี และจัดการศึกษา

เพื่อมวลชน(Education for Mass) ข้ึนเปนมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อ พ.ศ.2514 (ไพฑูรย  สินลา

รัตน. 2516: 26, 152-154; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2555: ออนไลน; วิรุณ  ตั้งเจริญ. 

2550: 8-9) ตอมา ป พ.ศ. 2521 จัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งจัดการศึกษาสําหรับบุคคล

ที่ทํางานแลว เพื่อพัฒนาคนตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ซึ่งเปนลักษณะการ

สอนทางไกลโดยอาศัยส่ือตางๆ (วิรุณ  ตั้งเจริญ. 2551: 33) จนกระทั่งเขาสูยุคปจจุบันทามกลาง

กระแสโลกาภิวัฒนใหเกิดการปรับตัวตามกระแสเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่จัดการอุดมศึกษา

นานาชาติ และการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทั้งนี้การขยายการอุดมศึกษาที่มีความ

หลากหลายนั้น  ยอมตองมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เปนเกณฑกลาง ใหทุกสถาบันอุดมศึกษาใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการศึกษา อันนํามาสู พระราชบัญญัติศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  

 มาตรฐานการศึกษา คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะการจัดการศึกษาที่พึงประสงคซึ่งเปน

ส่ิงที่สถานศึกษาใชเทียบเคียงเพื่อเปนแนวทางในการบริหาร กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ตองการให

เกิดขึ้นในสถานศึกษาแตละแหง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: คํานํา; สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน). 2553ก: 71) ซึ่งมีหลักการเพื่อการพัฒนาประเทศใหเปน

สังคมแหงการเรียนรู สังคมอุดมปญญา(Intellectual society)ที่ใหความสําคัญของความรู

ความสามารถของประชาชนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ  นั่นคือหากประเทศใดมีการ

พัฒนาการศึกษาใหเจริญกาวหนาทั้งสติปญญา  คุณธรรม  จริยธรรม เพื่อใหไดคุณภาพ มีมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับ สามารถพึ่งตนเองได ประเทศนั้นยอมไดรับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศ และสงผลตอ

ระบบเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป มาตรฐานการศึกษา จึงมีความสําคัญ

ยิ่งตอการพัฒนาการศึกษาทุกระดับไมวาจะเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะศึกษา  การอุดมศึกษา 
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ทั้งในระบบ นอกระบบ หรือแมแตการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้นนักวิชาการหลายทานจึงไดให

ความสําคัญของมาตรฐานการศึกษาไว  (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.2542: 135; สมกูล ถาวรกิจ. 2543: 26; 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553ก: 6)  ซึ่งผูวิจัยประมวลไดดังนี้ 

1.  สถานศึกษามทีิศทางชัดเจนและสามารถนาํไปใชกําหนดพันธกิจ และมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานได 

2.  สถานศึกษามแีนวทางการพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนด 

3.  สถานศึกษามแีนวทางการจดัสรรทรัพยากรที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ไดตามมาตรฐานที่กาํหนด 

4.  สถานศึกษามกีลไกการกาํกบั  ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการศกึษา เพื่อ 

การพัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานตามที่องคการการศึกษาที่เกี่ยวของกําหนด 

5.  เปนการสรางความมัน่ใจตอผูมีสวนไดสวนเสยี (stakeholder) ในการตัดสินใจสง 

ผูเรียนเขารับการศึกษาแตละแหงวา มีมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด 

6.  เปนการสรางความเชื่อมัน่จากนานาประเทศตอการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 

ตามทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2545    

พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 34 

กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ และความเปนเลิศทางวิชาการของ

สถาบันอุดมศึกษา ดังแผนภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาของชาติกบัมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1                       

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

          มาตรฐานที่ 2            

แนวทางการจัดการศึกษา 

         มาตรฐานที่ 3                 

แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/

สังคมแหงความรู 

มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิตศึกษา 
มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการสราง และพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

 ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2553ก). คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553). หนา 8. 
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            ซึ่งมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน 12 ตัวบงชี้ (ราชกิจจานุเบกษา. 

2549: ออนไลน) คือ 

1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต คือบัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิต

ในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะ

พลเมืองและพลโลก โดยมีตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

(1)  บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ 

ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสงัคมใหสามารถ

แขงขันในระดบัสากล 

(2)  บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึด 

หลักคุณธรรมจริยธรรม 

(3)  บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของ 

ตนเองอยางถกูตองเหมาะสม 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา คือ  มีการบริหารจัดการการ 

อุดมศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ ซึ่งแบงออกเปน     

2 มาตรฐานยอยคือ 

ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา โดยคํานึงถึง 

ความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ ซึง่ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ คือ 

(1) มีการบริหารจัดการบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยืดหยุน สอดคลอง 

กับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยาง

มีอิสระทางวิชาการ 

(2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบและ

วิธีการตางๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

(3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  

การอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของการบรหิารการอุดมศึกษา ซึง่ดําเนินการตามพันธกิจ 

ทั้ง  4 ดาน อยางมีดุลยภาพ และประสานความรวมมือกับชุมชนทุกภาคสวนในการจัดการความรู ซึ่ง

ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ คือ 
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(1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความ 

ตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

เปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการ

ประเมินและใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหาร

กิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

(2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดน 

ความรูและทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตาม

ศักยภาพของประเภทสถาบัน  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ

ตางประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

(3) มีการใหบริการวิชาการทีท่ันสมัย เหมาะสม สอดคลองกบัความตองการของสังคม 

ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา

กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของ

สังคมและประเทศชาติ 

(4) มีการอนุรักษ ฟนฟู  สืบสาน  พฒันา  เผยแพร  วฒันธรรม ภูมิปญญาทองถิน่ เพื่อ 

เสริมสรางความรูความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะและวฒันธรรม

ตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู   
คือ การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูสังคมฐานความรู 

และสังคมแหงการเรียนรู  ซึง่ประกอบดวย 2 ตัวบงชี ้ดังนี ้

(1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญา 

ทองถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสรางสงัคมฐานความรู 

(2)  มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ  โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ   

หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือ รวมพลัง อัน

นําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

       จากมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้ง 3 ดาน 12 ตัวบงชี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ถือเปน

กรอบมาตรฐานการพัฒนาการอุดมศึกษาสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการจัดการอุดมศึกษา

ที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

ไว 4 กลุมคือ กลุม ก วิทยาลัยชุมชน  กลุม ข  สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง  

และกลุม ง  สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอก อีก

ทั้งยังกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
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ที่กําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ  

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2)ดานความรู  3)ดานทักษะทางปญญา 4)ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552ข: 18) เพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษาและมุงสูเปาหมายเดียวกันของการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับ

คุณวุฒิและสาขาวิชา อีกทั้งยังเปนแนวทางสําหรับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อนําไปสูการ

กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการและการจัดดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงตอไป 

ซึ่งความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังแผนภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 2 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาของชาติกบัมาตรฐานการอดุมศึกษาและ      

       การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

 ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2553ข). คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553). หนา 8. 

 

  ในทํานองเดียวกัน การบริหารจัดการหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ยอมปฏิบัติตามแนวนโยบายที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด วาดวยมาตรฐาน           

การอุดมศึกษา 3 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ และผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1                       

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

          มาตรฐานที่ 2            

แนวทางการจัดการศึกษา 

         มาตรฐานที่ 3                 

แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/

สังคมแหงความรู 

มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิตศึกษา 
มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการสราง และพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

การประกันคุณภาพภายใน  ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน 

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

หลักเกณฑกํากับ

มาตรฐาน รวมถึง

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ 
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ที่กําหนดใหหลักสูตรปริญญาเอกเปนหลักสูตรที่เนนใหนักศึกษา

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษาคนควาที่ลุมลึกในระดับสูงอยางอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการ

พัฒนาการลาสุดขององคความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและ

ประยุกตใชความรูเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาของสาขาวิชาและวิชาชีพ ซึ่ง

หลักสูตรอาจจะเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธเพื่อเพิ่มพูนความรูที่มีอยูหรืออาจ

ผสมผสานระหวางวิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้คุณภาพของบัณฑิต

ตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนอยางนอย 5 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2552

ข: 14-15) คือ  

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอน 

ในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียง

พอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรูดวยความยุติธรรม หลักฐาน 

หลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม แสดงออกหรือส่ือสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึง

ความรูสึกของผูอ่ืนที่จะไดรับผลกระทบ ริเร่ิมชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบัน 

เพื่อทบทวนแกไข  สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ

กับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมี

การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและชุมชนที่กวางขวางขึ้น 

2)  ดานความรู  สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางสรรคองคความรูใหม มีความเขาใจ 

อยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี 

หลักการและแนวคิดที่เปนรากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่

จะเกิดขึ้น รูเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอมูลซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด สําหรับ

หลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่

เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบ

ตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา 

3)  ดานทักษะทางปญญา สามารถใชความเขาใจอยางถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการ

แสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและปญหาที่สําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการ

แกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความ

เขาใจใหมที่สรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง  

สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่ เกี่ยวกับการพัฒนา          

องคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ 
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4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสามารถในการ

แสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผนวิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวย

ตนเอง รวมทั้งการวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธ

ในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน 

5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็นปญหาที่

สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ  

สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการ

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน

ทางการผานสิ่งพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธที่สําคัญ  

   นอกจากนี้ พระราชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 – 30 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 25-33)  

มีรายละเอียดดังนี้ 

   มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

   มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ

เหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้ 

(1) ความรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 

ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

(3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษาภูมิปญญาไทยและการประยุกตใช 

ภูมิปญญา 

(4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

(5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
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  มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการ 

ดังตอไปนี้ 

(1)  จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย 

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู 

มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทาํได คิดเปน ทาํ 

เปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

(4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกนั รวมทั้ง 

ปลูกฝงคุณธรรม คานยิมที่ดีงามและคุณลกัษณะอันพงึประสงคไวในทุกรายวิชา 

(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และ 

อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ

แหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้น ไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา

มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว  สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการศึกษา และนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนอยาง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

  มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน 

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน

กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

  ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการ

ประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

  มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตามมาตรา 

10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ใหจัดตามความเหมาะสมของ   

แตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 

  สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดาน

ความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม 
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  สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง

แลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควา วิจัย เพื่อพัฒนา   

องคความรูและพัฒนาสังคม 

  มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง     

สวนทองถิ่น เอกชน องคการเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการ

จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการ

ตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมี

การแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

  มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริม

ใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

  ดังนั้น  ผู วิจัยจึ งนําทั้ งมาตรฐานการศึกษาของชาติซึ่ ง เปนมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่

กระทรวงศึกษาธิการนํามาเปนหลักในการกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ประกอบมาตรฐานยอย 

3 ดาน คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษา มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐาน

ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22-26 

และมาตรา 28-30 ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับ ผูเรียน ผูสอน 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร บรรยากาศและสภาพแวดลอม แหลงการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2552: 25-33) ตลอดจนปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตรทางศิลปวัฒนธรรม ระดับดุษฎีบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งสามแหง  มาเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาเพื่อใหเปนมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่ตรงตามบริบทของศาสตรและเปนแนวทางใน

การประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

อันนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนการสรางมาตรฐานคุณภาพของการบริหารจัดการและ

ดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาอยางมีแบบแผนและเปนระบบตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษาของผูเรียนอยางตอเนื่อง สรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทาง

การศึกษาวา จะไดผลผลิตตามมาตรฐานหรือคุณภาพอันพึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนด 

(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน). 2553ก: 18, วันชัย   

ศิริชนะ. 2539: 10 ,Ellis. 1993: 3-4) 
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3. แนวคิดเก่ียวกับตัวบงช้ีเพ่ือเปนเครื่องมือในการประเมินและวัดความสําเร็จ 
3.1 ความหมายและลักษณะที่สาํคัญของตัวบงชี ้
       คําวา “indicator” มีนักวิชาการหลายสาขาวิชาใชคํานี้เปนภาษาไทยที่แตกตางกัน  

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2530: ปก) ใชคําวา “เครื่องชี้” เพื่อรวบรวมสถิติขอมูลจากหนวยงานตางๆ  จึง

จัดทํา “เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคม”  นักวิชาการสาขาสังคมศาสตรและมานุษยวิทยา สุภางค   

จันทวานิช และวรรณี  ไทยานันท (2539: ปก) ใชคําวา “เครื่องชี้วัด” โดยจัดทํา “การพัฒนาเครื่องชี้วัด

คุณภาพชีวิตและสังคมไทย”  นอกจากนี้นักวิชาการสาขาทางการศึกษา/ครุศาสตร จะใชคําที่แตกตางกัน  

นั่นคือ ระยะแรก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2530: ปก) โดยศูนยประสานงานและ

ปฏิบัติการของระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ใชคําวา “ดัชนี”  ในการจัดทํารายงานเรื่อง “การศึกษา

สารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาการศึกษา: ดัชนีและขอมูลพื้นฐาน” และสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2535: ปก) ไดศึกษา “กรอบดัชนีเพื่อการวางแผนและพัฒนา

การศึกษา”  สวนนักประเมินผลการศึกษา  ศิริชัย  กาญจนวาสี และคณะ (2540: ปก) จะใชคําวา 

“ตัวชี้วัด”  ในรายงาน “การวิจัยโครงการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการพัฒนาในระดับจังหวัด”  

ตอมาในปจจุบัน ในวงการศึกษา อาทิ เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และ นงลักษณ  วิรัชชัย และคณะ (2551: ปก) ใชคําวา “ตัวบงชี้”  

ในการศึกษา “การวิจัยนํารองการใชตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา”  

     อยางไรก็ดี  ปจจุบันคําวา “indicator”  ในภาษาไทยจะใชคําวา “ตัวบงชี้” ซึ่งหมายถึง ตัวแปร

ประกอบ หรือองคประกอบที่มีคาแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของสภาพที่ตองการศึกษา ซึ่งสะทอน

ลักษณะการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตไดเฉพาะชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งคาของ

ตัวบงชี้จะบงบอกถึงสภาพที่ตองการศึกษาเปนองครวมอยางกวางๆ แตมีความชัดเจนเพียงพอ ที่จะใชใน

การเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว  และใชในการเปรียบเทียบระหวางจุดหรือชวงเวลาที่ตางกัน   

เพื่อใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ตองการศึกษาได (นงลักษณ  วิรัชชัย. 2551: 6 – 7; 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน). 2553ก: 46) ดังนั้นเพื่อให

เกิดความกระจางชัดในตัวบงชี้ จอหนสโตน และ นารโด และคณะ (นงลักษณ  วิรัชชัย. 2551: 5 – 6 

อางอิงจาก Johnstone. 1981 & Nardo, et al. 2005) ไดกลาวถึงตัวบงชี้มีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการคือ 

1. ตัวบงชี้ตองระบุสารสนแทศเกี่ยวกับส่ิงที่ศึกษาไดอยางกวาง  ๆนั่นคือ  จะตองใหขอมูลที่ถูกตอง 

แมนยําไดไมมากก็นอย (more or less exactness) ซึ่งไมจําเปนตองถูกตองแมนยําอยางละเอียดถี่ถวน (precise) 

2. ตัวบงชี้แตกตางจากตัวแปร คือ ตัวบงชี้เปนการรวมของตัวแปรที่เกี่ยวของกันและนําเสนอเปน 

ภาพรวมและบงบอกสภาพที่ตองการศึกษาได ดงันัน้ ตัวบงชี้อาจจะมีหลายตวัก็ไดเพื่อวัดระบบการศึกษาทัง้ระบบ 
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3.  คาของตัวบงชี้ (Indicator Value) แสดงถึงปริมาณ (Quantity) นั่นคือ แสดงสภาพที่

ศึกษาเปนตัวเลข ไมวาสิ่งที่ศึกษาจะเปนสภาพเชิงปริมาณหรือคุณภาพ การแปลความหมายคาของ 

ตัวบงชี้ตองแปลความหมาย เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวแลวในขั้นตอนการสราง   

ตัวบงชี้ ดังนั้นการสรางตัวบงชี้ตองมีการกําหนดความหมายและเกณฑที่เกี่ยวกับตัวบงชี้อยางชัดเจน 

4.  คาของตัวบงชี้แสดงถึงสภาพเฉพาะจุด หรือชวงเวลา (Time Point or Period) นั่นคือ

แสดงคาของสิ่งหรือสภาพที่ตองการศึกษาเฉพาะปใดปหนึ่งหรือเดือนใดเดือนหนึ่ง  หรือแสดงสภาพ

การพัฒนาหรือการดําเนินการในชวงเวลา 8 เดือน หรือ 5 ปก็ได ทั้งนี้เมื่อนําตัวบงชี้ที่ไดจากจุดเวลา

หรือชวงเวลาตางกันมาเปรียบเทียบกัน ยอมแสดงสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ตองการศึกษาได 

5. ตัวบงชี้เปนหนวยพืน้ฐาน (Basic Units) สําหรับการพฒันาทฤษฎีโดยการวจิัย  นัน่คือ 

ตัวบงชี้คือจุดเริ่มตนและเปนพื้นฐานสาํหรับการวิจยัเพื่อสรางทฤษฎี และตัวบงชีท้ีน่าเชื่อถือควรพฒันา

มาจากการวิจยัดวย 

              นอกจากนี้ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพซึ่งจะใชเปนสารสนเทศในการบริหารและการจัดการระบบ

การศึกษา ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ 4 ประการ (นงลักษณ  วิรัชชัย. 2551: 15 อางอิงจาก UNESCO. 

1993, Johnstone.1981) คือ ประการแรก  ตัวบงชี้ควรมีความทันสมัย ทันเหตุการณ เหมาะสมกับ

เวลาและสถานที่ สารสนเทศ  ที่ไดจากตัวบงชี้ตองสามารถบอกถึงสถานะ  และแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลง หรือสภาพปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดทันเวลา เพื่อใหผูบริหารสามารถดําเนินการ

แกปญหาไดทันทวงที  ประการที่สอง ตัวบงชี้ควรตรงกับความตองการหรือจุดมุงหมายของการใชงาน 

นั่นคือ ตัวบงชี้ที่สรางขึ้นเพื่อใชในการกําหนดนโยบายการศึกษา ไมควรจะมีลักษณะเปนแบบเดียวกับ

ตัวบงชี้ที่สรางขึ้นเพื่อใชในการบรรยายสภาพของระบบการศึกษา แตอาจจะมีตัวบงชี้ยอยบางตัว

เหมือนกันได  ประการที่สาม ตัวบงชี้ควรมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของการวัด คือมีความเที่ยงตรง 

ความเชื่อมั่น  ความเปนปรนัย และใชปฏิบัติไดจริง  คุณสมบัติขอนี้มีความสําคัญมากในการสรางหรือ

การพัฒนาตัวบงชี้ จึงตองมีการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ทุกครั้งกอนจะนําไปสอบถามหรือ

ประเมินผล ประการสุดทาย ตัวบงชี้ควรมีกฎเกณฑการวัด (measurement rules) ที่มีความเปนกลาง 

มีความเปนทั่วไปและใหสารสนเทศเชิงปริมาณที่ใชเปรียบเทียบกันได ไมวาจะเปนการเปรียบเทียบ

ระหวางจังหวัด  ระหวางเขตในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือการเปรียบเทียบระหวางประเทศ 

 ดังนั้น จึงอาจจะสรุปไดวา ตัวบงชี้จึงเปนสิ่งที่บงบอกถึงลักษณะ สภาพที่ตองการศึกษาใน

ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อนําไปใชในการประเมินคุณภาพ และใชเปรียบเทียบเพื่อใหทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ตองการศึกษา ซึ่งตัวบงชี้ที่มีคุณภาพ จะตองมีความชัดเจน (clear) เชื่อถือได 

(reliable)  และมีความเที่ยงตรง (validity) และสามารถวัดไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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3.2 ประเภทและประโยชนของตัวบงชี ้
        ตัวบงชี้ทางการศึกษานั้น มีการศึกษากันอยางกวางขวาง ซึ่งสามารถจัดแยกประเภทของตัวบงชี้ 

ตามเกณฑ 7 แบบ (นงลักษณ  วิรัชชัย. 2551: 7 – 8 อางอิงจาก Johnstone. 1981; & Nardo, et al. 

2005 และสํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545: 21 - 26) คือ 

1. การจัดแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ กลาวคือ ตัวบงชี้การศึกษาแบงตามทฤษฎี

ระบบไดเปน 3 ประเภท ประเภทแรก คือ ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา (input indicators) เปน ตัวบงชี้ที่

แสดงถึงปจจัยปอนระบบการศึกษา เชน ความเสมอภาคของการเขารับการศึกษา ประเภทที่สอง คือ 

ตัวบงชี้ดานกระบวนการ (process indicators) เปนตัวบงขี้ที่แสดงถึงวิธีการดําเนินงาน ข้ันตอนตางๆ 

ในระบบการศึกษา เชน การมีสวนรวมของสตรีในการจัดการศึกษา และประเภทที่สาม คือ ตัวบงชี้ดาน

ผลผลิต (output indicators) เปนตัวบงชี้ที่แสดงผลลัพธ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบ

การศึกษา เชน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการศึกษา 

2. การจัดแยกประเภทตามลักษณะนิยามของตัวบงชี้ กลาวคือ ในกระบวนการสราง

และพัฒนาตัวบงชี้ตองมีการใหนิยามตัวบงชี้  ลักษณะการใหนิยามที่แตกตางกันทําใหนักวิชาการแบง

ประเภทตัวบงชี้ เปน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ตัวบงชี้แบบอัตนัย (subjective indicators) เปน     

ตัวบงชี้ที่ใชในกรณีที่นักวิชาการมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่ศึกษาไมมากนัก หรือใชในสถานการณที่มีการ

ใหนิยามตัวบงชี้ไวหลวมๆ ยังไมชัดเจน  นักวิชาการตองใชวิจารณญาณพิจารณาตัดสินใจ สวน

ประเภทที่สอง คือ ตัวบงชี้แบบปรนัย (objective indicators) เปนตัวบงชี้ที่มีการใหนิยามไวชัดเจน 

และไมมีสวนที่ตองวิจารณญาณของนักวิชาการแตอยางใด ตัวบงชี้ประเภทนี้มักใชในการประเมิน การ

ติดตามและการเปรียบเทียบระบบการศึกษาที่เปนการศึกษาระดับนานาชาติ 

3. การจัดแยกประเภทตามวิธีการสราง กลาวคือ ตัวบงชี้การศึกษาแบงตามวิธีการ 

สรางตัวบงชี้ไดเปน 3 ประเภท ประเภทแรก คือ ตัวบงชี้ตัวแทน (representative indicators) เปน

ตัวบงชี้ที่สรางขึ้นจากตัวแปรเพียงตัวเดียวใหเปนตัวแทนตัวแปรอื่นๆ ที่บอกลักษณะหรือปริมาณของ

สภาพที่ตองการศึกษาได เชน อัตราการไมรูหนังสือ ตัวบงชี้ประเภทนี้ใชกันมากในการวิจัย การ

วางแผน และการบริหารการศึกษาในระยะแรกๆ แตปจจุบันนี้ใชกันนอยลง เนื่องจากตัวบงชี้ประเภทนี้

มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นต่ํา  เนื่องจากเปนการใชตัวบงชี้เพียงตัวเดียวแสดงลักษณะสิ่งที่

ตองการศึกษา  ประเภทที่สอง คือ ตัวบงชี้แยก (disaggregative indicators)เปนตัวบงชี้ที่มีสถานะ

คลายกับตัวแปร หรือเปนตัวบงชี้ยอย โดยที่ตัวบงชี้ยอยแตละตัวเปนอิสระตอกัน และบงชี้ลักษณะหรือ 

ปริมาณของสภาพที่ตองการศึกษาเฉพาะดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว การที่จะบงชี้ลักษณะที่เปน

องครวมจะตองใชตัวบงชี้ยอยทุกตัวรวมกันทั้งชุด การวิเคราะหและนําเสนอตัวบงชี้ประเภทนี้จึง

คอนขางยุงยากและเสียเวลา  เนื่องจากตัวบงชี้ทั้งชุดมีตัวบงชี้ยอยจํานวนมาก และยังเปนปญหาดวย
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ตัวบงชี้ยอยมีความสัมพันธกัน  จึงเปนการบงชี้ลักษณะที่ซ้ําซอนกัน ประเภทที่สาม คือ ตัวบงชี้รวม  

หรือตัวบงชี้ประกอบ (composite indicators) เปนตัวบงชี้ที่เกิดจากการรวมตัวแปรทางการศึกษา

หลายๆ ตัว  โดยใหน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรตามที่เปนจริง ตัวบงชี้ชนิดนี้ใหสารสนเทศที่มี

คุณคา  มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูงกวาตัวบงชี้สองประเภทแรก จึงเปนประโยชนตอการ

วางแผนการศึกษา  การกํากับ  ติดตามดูแล  และการประเมินการศึกษา  และเปนที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน 

4. การจัดแยกประเภทตามลักษณะตัวแปรที่ใชสรางตัวบงชี ้กลาวคือ ลักษณะตัวแปร 

ที่นํามาสรางตัวบงชี้ทางการศึกษามีลักษณะแตกตางกัน ซึ่งแบงไดหลายประเภทตามเกณฑในการแบง  

ดังนั้นการจัดแยกประเภทตัวบงชี้การศึกษาจึงแบงไดหลายวิธีตามลักษณะการแบงประเภทของตัวแปร  

ซึ่งการจัดแยกประเภทที่สําคัญมี 3 วิธี  วิธีแรก  คือการจัดแยกประเภทตัวบงชี้การศึกษาตามระดับการ

วัดของตัวแปร ซึ่งวิธีนี้แยกเปน 4 ประเภท  คือ ตัวบงชี้นามบัญญัติ (nominal indicators) ตัวบงชี้เรียง

อันดับ (ordinal indicators) ตัวบงชี้อันตรภาค (interval indicators) และตัวบงชี้อัตราสวน  

(ratio indicators) ถาตัวบงชี้การศึกษาสรางจากตัวแปรระดับใด ตัวบงชี้การศึกษาที่ไดจะมีระดับการ

วัดตามตัวแปรนั้นดวย  โดยทั่วไปตัวบงชี้การศึกษาที่นิยมใชกันมาก ไดแก ตัวบงชี้อันตรภาค ตัวบงชี้

อัตราสวน และตัวบงชี้เรียงอันดับ  วิธีที่สอง  คือการจัดแยกประเภทตัวบงชี้การศึกษาตามประเภทของ

ตัวแปร  วิธีนี้จัดแยกไดเปน 2 ประเภท คือ  ตัวบงชี้สตอก (stock indicators) และตัวบงชี้การเลื่อนไหล 

(flows indicators)  ตัวบงชี้สตอกแสดงถึงสภาวะหรือปริมาณของระบบการศึกษา ณ จุดเวลาจุดใดจุด

หนึ่ง  สวนตัวบงชี้การเลื่อนไหลแสดงถึงสภาวะที่เปนพลวัตรในระบบการศึกษา ณ ชวงเวลาใดชวงหนึ่ง  

สวนวิธีที่สาม  คือการจัดแยกประเภทตามคุณสมบัติทางสถิติของตัวแปร วิธีนี้จัดแยกไดเปน 2 ประเภท 

คือ ตัวบงชี้เกี่ยวกับการแจกแจง (distributive indicators) และตัวบงชี้ไมเกี่ยวกับการแจกแจง (non-

distributive indicators)  ตัวบงชี้เกี่ยวกับการแจกแจงสรางจากตัวบงชี้ที่เปนคาสถิติบอกลักษณะการ

กระจายของขอมูล เชน สัมประสิทธิ์การกระจาย (coefficient of variation) ดัชนีจินี (Gini’s index)  

สวนตัวบงชี้ไมเกี่ยวกับการแจกแจงสรางจากตัวบงชี้ที่เปนปริมาณ  หรือเปนคาสถิติบอกลักษณะคากลาง 

เชน คาเฉลี่ย คามัธยฐาน  หคือคาสถิติประเภทรอยละ  อัตราสวน 

5.  การจัดแยกประเภทตามลักษณะของคาของตัวบงชี้ กลาวคือ ตัวบงชี้การศึกษา

แบงตามลักษณะคาของตัวบงชี้ที่สรางขึ้นไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ตัวบงชี้สมบูรณ (absolute 

indicators) หมายถึงตัวบงชี้ที่คาของตัวบงชี้บอกปริมาณที่แทจริง และมีความหมายในตัวเอง เชน 

จํานวนวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  จํานวนอาจารย นิสิตนักศึกษา ประเภทที่สอง คือ ตัวบงชี้สัมพัทธ หรือ

ตัวบงชี้อัตราสวน (relative or ratio indicators) หมายถึงตัวบงชี้ที่คาของตัวบงชี้เปนปริมาณเทียบเคียง

กับคาอื่น  เชน จํานวนนิสิตนักศึกษาตออาจารย  สัดสวนของอาจารยวุฒิปริญญาเอก ทั้งนี้การเลือกใช

ตัวบงชี้ทั้งสองประเภทนี้ มีเงื่อนไขที่สําคัญคือ ตัวบงชี้สมบูรณใชเปรียบเทียบไดเฉพาะระบบที่มีขนาด  
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หรือศักยภาพเทาเทียมกัน ถาเปนระบบที่มีขนาด หรือศักยภาพตางกัน ควรใช ตัวบงชี้สัมพัทธในการ

เปรียบเทียบ 

6. การจัดแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย กลาวคือ  ใน

กระบวนการสรางตัวบงชี้ตองมีการกําหนดนิยาม และเกณฑที่ใช ตลอดจนการแปลความหมาย ตัวบงชี้

การศึกษาแบงตามฐานการเปรียบเทียบเพื่อตีความ/แปลความหมายตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท  

ประเภทแรก คือ ตัวบงชี้อิงกลุม (norm-referenced indicators) หมายถึง ตัวบงชี้ที่มีการแปล

ความหมายเทียบกับกลุม ประเภทที่สอง คือ ตัวบงชี้อิงเกณฑ (criterion-referenced indicators)  

หมายถึงตัวบงชี้ที่มีการแปลความหมายเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว และประเภทที่สาม คือ ตัวบงชี้    

อิงตน (self-referenced indicators)  หมายถึงตัวบงชี้ที่มีการแปล ความหมายเทียบกับสภาพเดิม    

ณ จุด หรือชวงเวลาที่ตางกัน 

7. การจัดแยกประเภทตามลักษณะการใชตัวบงชี้ กลาวคือ สารสนเทศเกี่ยวกับ

สภาพของระบบการศึกษาในรูปตัวบงชี้การศึกษา ที่นําไปใชในกระบวนการบริหารจัดการ  และการ

พัฒนาการศึกษา  โดยเฉพาะในดานการวางแผน การกํากับติดตาม และการประเมินผลการศึกษานั้น  

ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในสองลักษณะ คือการใชประโยชนเพื่อบรรยายสภาพของระบบ

การศึกษา และการใชประโยชนเพื่อทํานาย หรือพยากรณปรากฏการณทางการศึกษาดานอื่นๆ ดังนั้น 

การจัดแยกประเภทตัวบงชี้ตามลักษณะการใชประโยชนจึงแบงเปน 2 ประเภท  คือ ตัวบงชี้แสดง

ความหมาย  (expressive indicators) และตัวบงชี้ทํานาย (predictive indicators) 

จากตัวบงชี้ขางตนทั้ง 7 ประเภท เปนตัวบงชี้ที่พบและใชกันอยูในวงการศึกษา นอกจากนี้ยังมี

ตัวบงชี้ที่เกิดจากการจัดแยกโดยใชเกณฑการจัดแยกประเภทแบบผสมผสานดวย เมื่อมีการผสมผสาน

เกณฑการจัดแยกประเภทของตัวบงชี้ จะทําใหการจัดแยกตัวบงชี้เปนประเภทยอยๆ ไดมากขึ้น เชน  

ในกรณีที่จัดแยกประเภทตัวบงชี้ตามทฤษฎีระบบ  และตามลักษณะการใชตัวบงชี้ จะจัดแยกตัวบงชี้

ตามทฤษฎีระบบ  และตามลักษณะการใชตัวบงชี้ จะจัดแยกตัวบงชี้ไดเปนประเภทยอยๆ ถึง  

6 ประเภท   

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแยกประเภทตัวบงชี้ที่สําคัญอีกแบบหนึ่ง คือการจัดแยกประเภทตัวบงชี้

ตามสาขาวิชาหรือเนื้อหาสาระ  เนื่องจากตัวบงชี้มีความสําคัญตอการบริหารจัดการในศาสตรทุกสาขา  

มิใชเฉพาะแตสาขาการศึกษาเทานั้น  เมื่อจัดแยกประเภทตัวบงชี้ตามสาขาวิชา หรือตามเนื้อหาสาระ  

สามารถแยกเปนประเภทตางๆ  เชน ตัวบงชี้การศึกษา (education indicators)ตัวบงชี้สังคม (social 

indicators) ตัวบงชี้คุณภาพชีวิต (quality of life indicators) ตัวบงชี้การพัฒนา (development 

indicators) ตัวบงชี้การศึกษาระดับประถมศึกษา (primary education indicators) และตัวบงชี้

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (higher education indicators) และตัวบงชี้การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
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(non-formal education indicators) เปนตน  ซึ่งการจัดแยกประเภทตัวบงชี้ตามเนื้อหาสาระนี้ จะไมมี

หลักเกณฑที่แนนอนตายตัว ข้ึนอยูกับความสนใจ และจุดมุงหมายการพัฒนาตัวบงชี้ การที่จะกําหนด

วาตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมตัวบงชี้ยอยประเภทใดตองพิจารณาจากการกําหนดนิยาม และการใช

ประโยชนจากตัวบงชี้เปนหลัก ทั้งนี้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้ตามสาขาวิชาหรือ

เนื้อหาสาระ เปนตนวา การพัฒนาตัวบงชี้ตามสาขาวิชาศึกษาศาสตร/ครุศาสตร พบวา ศักดิ์ชาย  

เพชรชวย (2541: ปก) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพการศึกษาของคณะ 

ครุศาสตร ในสถาบันราชภัฏ”  สวน ลลิตา  จันทรแกง (2543: ปก)  ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา  

ตัวบงชี้ระบบประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ตามแนวทบวงมหาวิทยาลัย”  และ 

เกียรติสุดา  ศรีสุข (2545: ปก)  ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา: การประยุกตใชวิธีการวิเคราะหแบบจําลอง

ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน”  สวนการพัฒนาตัวบงชี้ตามสาขาวิชามนุษยศาสตร/สังคมศาสตร 

พบวา  กฤติมา  เหมวิภาต (2551: ปก ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้ เกณฑ และรูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” นอกจากนี้  

ยังมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้ตามสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ พบวา วสัน  ปุนผล 

(2551: ปก) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้คุณลักษณะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของ

วิทยาศาสตร : การประยุกตใชระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี” และบุญสง  มหัทธนาภรณ (2544: ปก) ได

ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สวนการพัฒนาตัวบงชี้ตามสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ พบวา สันติ  งามเสริฐ (2551: ปก ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรฐาน   

ตัวบงชี้ และเกณฑในการประเมินหลักสูตรระยะสั้น สําหรับบุคลากรสายแพทย กองทัพเรือ”  และ สายใจ  

กองเพชร (2552: ปก)  ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพบัณฑิต 

สาขาสัตวแพทยศาสตร”   อีกทั้งการพัฒนา  ตัวบงชี้ตามสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร พบวา ปยพันธ  

แสนทวีสุข (2548: ปก ) ไดทําการวิจัยเรื่อง  “มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 

สาขาดนตรีสากลของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”  

 อนึ่ง นักบริหารการศึกษา  นักวิจัยทางการศึกษา นักประเมินผลการศึกษาหลายทาน ไดเสนอ

ประโยชนของตัวบงชี้ทางการศึกษาซ่ึงมีทั้งสวนที่ซ้ําซอนกันและแตกตางกัน  โดย Johnstone(1981) 

ไดเสนอประโยชนของตัวบงชี้ไว 4 ดานคือ 1) ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการศึกษา  

2) ดานการกํากับและประเมินระบบการศึกษา 3) ดานการจัดลําดับ/ระดับ/ประเภทระบบการศึกษา  

และ 4)ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา สวน เบอรสเตน โอค และกิลตัน (Burstein; 

Oakes และ Guiton.1992: 413) ไดเสนอประโยชนของตัวบงชี้เพิ่มเติมคือ 5)ดานการประเมิน
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คุณภาพ (evaluation) และการแสดงความรับผิดชอบตอภาระหนาที่(accountability) สวน เรสนิค    

โนเลน และ เรสนิค (Resnick; Nolan; & Resnick.1995: abstract) ไดเสนอประโยชนของตัวบงชี้

เพิ่มเติมคือ  6)ดานการกําหนดเปาหมายที่ตรวจสอบได(benchmarking)  ดังนั้นอาจกลาวไดวา

ประโยชนของตัวบงช้ีการศึกษา (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.2545: 29 – 33)  มีดังนี้ 

1. เพื่อใหการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการศึกษามีความชัดเจนและเปน
รูปธรรมมากขึ้น  การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการศึกษาโดยใชตัวบงชี้สามารถทําได 2 วิธี วิธี

ที่หนึ่ง เปนการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการศึกษา ที่เปนขอความตามแบบเดิม แตขยายความ

โดยการกําหนดตัวบงชี้การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคการศึกษา เพื่อใหมีความ

ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สวนวิธีที่สอง เปนการบูรณาการตัวบงชี้ตลอดจนเกณฑที่เปน

เปาหมายเขาไปในนโยบายและวัตถุประสงคการศึกษาซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชกันมากขึ้น แตจะตองใชดวย

ความระมัดระวัง อยาใหผูปฏิบัติยึดถือตัวบงชี้การศึกษาเปนเปาหมายในการดําเนินงาน เพราะจะทํา

ใหเกิดความเสียหาย เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานได 

2.  เพื่อใหการกํากับและการประเมินระบบการศึกษามีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบ

การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจําเปนตองมีการกํากับดูแลตรวจสอบอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ เพื่อใหดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  การกํากับดูแลสภาพการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาจะทําไดดียอมตองอาศัยตัวบงชี้การศึกษา การรวบรวมขอมูล

เพื่อศึกษาคาของตัวบงชี้การศึกษาแตละชวงเวลาแลวนํามาเปรียบเทียบกัน จึงจะทําใหสามารถ

ติดตามศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ การเปรียบเทียบคาของตัวบงชี้

การศึกษากับเกณฑที่กําหนดไว จะชวยใหสามารถติดตามกํากับตรวจสอบคาการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นไดผลตามที่กําหนด โดยตัวบงชี้การศึกษาที่จะเปนประโยชนตอการประเมินระบบการศึกษา 

ตองเปนตัวบงชี้ที่เปนกลางไมข้ึนกับกลุมใดๆ ควรเปนตัวบงชี้ที่มีคาเปนไปไดตามมาตรวัดแบบชวงจาก

คาต่ําสุดถึงสูงสุด  และเมื่อตีความหมาย ตัวบงชี้อาจตีความโดยการตัดสินใจเทียบกับเกณฑเฉพาะ  

แตละกลุมได 

3.  เพื่อจัดลําดับและการจําแนกประเภทของระบบการศึกษา ตัวบงชี้การศึกษาเปน

ประโยชนมากในการบรรยายลักษณะ สภาพของระบบการศึกษาแตละประเทศ จัดลําดับระบบ

การศึกษา และจําแนกประเภทของระบบการศึกษา ถือเปนเครื่องมือสําคัญที่กระตุนใหเกิดการพัฒนา  

ชวยเอื้อใหเกิดการรวมกลุมประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน สรางกลไกความรวมมือ เรงรัด

การพัฒนาโดยรวมใหรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งประโยชนที่ไดจากการจัดลําดับระบบการศึกษาในแตละ

ประเทศ หรือในแตละภูมิภาค จะชวยใหทราบวาภาพรวมของประเทศ หรือภูมิภาคใด มีระดับการ

พัฒนาต่ํากวาเกณฑ และมีความจําเปนเรงดวนที่ตองไดรับการพัฒนา 
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4. เพื่อการวิจัยในการพัฒนาระบบการศึกษา นั่นคือ การใชตัวแปรตัวเดียวเปน 

ตัวแทน หรือใชชุดของตัวแปรหลายตัวเปนหนวยพื้นฐานในการวิเคราะห วิจัยเพื่อสรางทฤษฎี หรือเพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษา หรือเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการศึกษากับระบบอื่นๆ 

ในสังคม ทําใหเกิดปญหาเนื่องจากตัวแปรหรือชุดตัวแปรมีความเที่ยงตรงหรือความเชื่อมั่นต่ํา และทํา

ใหผลการวิจัยขาดความเที่ยงตรง การสรางตัวบงชี้การศึกษาขึ้นใชเปนหนวยพื้นฐานในการวิเคราะหจะ

ชวยลดปญหาดังกลาว  และทําใหผลการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงมากขึ้น อยางไรก็ดี แมวาตัวบงชี้

การศึกษาจะทําใหสารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะ แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชน  แต       

ตัวบงชี้การศึกษาไมสามารถใหสารสนเทศเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุได ประโยชนของตัวบงชี้

การศึกษาตอการวิจัยในอนาคต จึงเปนแตเพียงการใหขอเสนอแนะ หรือใหสมมติฐานวิจัยสําหรับ

นักวิจัยไดศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวบงชี้การศึกษาในระบบการศึกษาเทานั้น 

5. เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ และการประกันคุณภาพ  เนื่องจาก ในอดีต

ที่ผานมา หลักการประเมินผลไดใชระเบียบ กฎเกณฑที่กําหนดจากสวนกลาง มุงประเมินการบริหาร

การดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดจากสวนกลาง ดังนั้นการประเมินผลแบบใหมที่เกิดจาก

แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา จึงใชการบริหารการศึกษาโดยพิจารณาผลผลิตเปนตัวกํากับหนวยงาน

และองคกรทุกระดับในการกําหนดเกณฑเกี่ยวกับผลผลิตรวมกัน และมีอิสระในการกําหนดวิธีการ

บริหาร การดําเนินงานใหไดผลตามเกณฑที่กําหนดไว การประเมินผลจึงเปนหนาที่ของบุคลากรภายใน

หนวยงาน   โดยบุคลากรเปนผูกําหนดมาตรฐาน  และวิธีดําเนินงาน แนวคิดการประเมินแบบใหมจึงให

ความสําคัญกับหนวยงานในระดับลางทุกหนวยงาน  แสดงถึงการสรางระบบความรับผิดชอบตอ

ภาระหนาที่ของตน  และสรางระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานของตนวาจะไดผลตามเปาหมายที่

กําหนด  ทั้งนี้การสรางระบบดังกลาวตองอาศัยชุดของตัวบงชี้การศึกษาในการกําหนดเปาหมาย  หรือ

ระดับคุณภาพของหนวยงาน และใชชุดของตัวบงชี้นั้นเปนเครื่องกํากับดําเนินการของหนวยงาน 

6. เพื่อการกําหนดเปาหมายที่ตรวจสอบได เนื่องจากการประเมินผลระบบการศึกษา
ตามแนวคิดใหมที่ใชในการประกันคุณภาพ และการแสดงความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ เปนการ

ประเมินที่มีลักษณะแตกตางกันไปตามหนวยงานแตละระดับ คือการพัฒนาเกณฑมาตรฐานสําหรับ

การประเมินแบบใหมจะถูกกําหนดโดยผูมีสวนไดสวนเสียจากการประเมินทุกฝาย ลักษณะเกณฑ

มาตรฐานจึงอาจแตกตางกันได  นอกจากนี้  หนวยงานทุกหนวยงานอาจกําหนดเกณฑมาตรฐานเปน

ข้ันหลายระดับที่สามารถตรวจสอบไดทุกระดับ การกําหนดเกณฑมาตรฐานจึงมีลักษณะเปนการ

กําหนดเปาหมายที่หนวยงานตั้งใจจะปฏิบัติ การประเมินผลเปนการพิจารณาความแตกตางระหวาง

เปาหมายแตละขั้นกับผลการปฏิบัติจริง แนวคิดนี้จึงเปนที่มาของการกําหนดเกณฑมาตรฐานแบบ

เปาหมายที่ตรวจสอบได  ไมมีหนวยการวัดที่เปนกลางซึ่งใชเปรียบเทียบระหวางหนวยงาน  ดังนั้น    
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แตละหนวยงานตองบรรยายเกณฑมาตรฐานของหนวยงานอื่นในหนวยการวัดของตนใหสามารถ

เปรียบเทียบกันได  ซึ่งระบบการกําหนดเปาหมายหลายขั้นที่ตรวจสอบไดนี้ ตองเริ่มตนจากการพัฒนา

ตัวบงชี้การศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน และใชในการตรวจสอบวาการดําเนินงานไดผลตาม

เปาหมายแตละขั้นที่กําหนดไวหรือไม  และไดผลตามเกณฑมาตรฐานกลางหรือไมอยางไร 

   ดังการจัดแยกประเภทและประโยชนของตัวบงชี้การศึกษาที่นําเสนอไวขางตน การวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไดจัดอยูใน

การจัดแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ ที่ประกอบดวยองคประกอบดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 

และดานผลผลิต และยังจัดอยู ในตัวบงชี้ตามสาขาวิชาหรือเนื้อหาสาระ  ที่วาดวยสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม มีประโยชนเพื่อการประเมินระบบการศึกษาและไดแสดงถึงการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

  3.3 การพฒันาตัวบงชีก้ารจัดการศกึษา 
                    การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษามีกระบวนการ ข้ันตอนคลายคลึงกับกระบวนการวัด 

ตัวแปร  แตมีข้ันตอนเพิ่มข้ึนในสวนที่เกี่ยวกับการรวมตัวแปรเขาเปนตัวบงชี้ และการตรวจสอบ

คุณภาพของตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น  ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษามีข้ันตอนที่สําคัญ  

6 ข้ันตอน คือ  การกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้  การนิยามตัวบงชี้  การรวบรวมขอมูล  การ

สรางตัวบงชี้  การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ และการนําเสนอรายงาน (นงลักษณ  วิรัชชัย. 2551: 8 – 

15 อางอิงจาก Blan. 1993;Johnstone.1981; Burstein, Oakes, and Guiton, 1992; Nardo, et al, 2005)  

ดังรายละเอียด 

        1.การกําหนดวัตถุประสงคถือเปนขั้นตอนแรกของการพัฒนาตัวบงชี้ซึ่งวัตถุประสงค

สําคัญในการพัฒนาตัวบงชี้  เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นใหไดตัวบงชี้ที่จะ

นําไปใชประโยชน โดยตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชประโยชนตางกัน มีลักษณะแตกตางกัน อาทิ ตัวบงชี้ที่

พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา ควรเปนตัวบงชี้ประเภทอิงเกณฑ ตัวบงชี้เพื่อประเมิน

ความกาวหนาในการดําเนินงาน ควรเปนตัวบงชี้ประเภทอิงตน และตัวบงชี้เพื่อใชจัดจําแนกระบบ

การศึกษาของประเทศตางๆ หลายประเทศ  ควรเปนตัวบงชี้ประเภทอิงกลุม เปนตน  ดังนั้นการกําหนด

วัตถุประสงคของพัฒนาตัวบงชี้ที่ชัดเจนยอมสงผลใหไดตัวบงชี้ที่มีคุณภาพสูง และสอดคลอง ตรงตาม

วัตถุประสงคที่ตองการสรางตัวบงชี้ 

       2. การนิยามตัวบงชี้ เปนกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ที่สําคัญของกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้    

การกําหนดนิยามตัวบงชี้ประกอบดวย ประการแรก คือ การกําหนดสวนประกอบ (components) หรือ

ตัวแปรยอย (component  variables) ของตัวบงชี้  ซึ่งตองอาศัยความรูจากทฤษฏี และประสบการณ
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ศึกษาตัวแปรยอยที่เกี่ยวของสัมพันธ (relate) และตรง (relevant) กับตัวบงชี้ แลวตัดสินใจคัดเลือกตัว

แปรยอยเหลานั้นวาจะใชตัวแปรยอยจํานวนเทาใด ใชตัวแปรยอยประเภทใดในการพัฒนาตัวบงชี้ 

ประการที่สอง คือ การกําหนดวิธีการรวม (combination method) ตัวแปรยอย นั่นคือตองศึกษาและ

ตัดสินใจเลือกวิธีการรวมตัวแปรยอยใหไดตัวบงชี้ กระทําได 2 แบบ คือการรวมตัวแปรยอยดวยการ

บวก (addition) และการคูณ (multiplication) สวนประการที่สาม คือการกําหนดน้ําหนัก (weight)  

การรวมตัวแปรยอยเขาเปนตัวบงชี้  สามารถกําหนดน้ําหนักแทนความสําคัญของตัวแปรยอยแตละตัว

ในการสรางตัวบงชี้  โดยอาจกําหนดใหตัวแปรยอยทุกตัวมีน้ําหนักเทากัน หรือตางกันก็ได อยางไรก็ดี 

จอหนสโตน (Johnstone. 1981: 71-77)  ไดกําหนดการพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามที่แตกตางกัน ดังนี้ 

                               2.1 การพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิงปฎิบัติการ (The pragmatic definition of an 

indicators)เปนนิยามที่ใชในกรณีที่มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรยอยที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ไว

พรอมแลว มีฐานขอมูลแลว หรือมีการสรางตัวแปรประกอบจากตัวแปรยอยๆ หลายตัวไวแลว เพียงแตใช

วิจารณญานคัดเลือกตัวแปรจากฐานขอมูลที่มีอยูและนํามาพัฒนาตัวบงชี้โดยกําหนดวิธีการรวมตัว

แปรยอย และกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรยอย วิธีการกําหนดนิยามตัวบงชี้วิธีนี้อาศัยการ

ตัดสินใจ และประสบการณของผูวิจัยเทานั้น ดังนั้นวิธีการนี้อาจทําใหไดนิยามที่ลําเอียงเพราะไมมีการ

อางอิงทฤษฎี หรือตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร จึงเปนนิยามที่มีจุดออนมากที่สุดและไมคอย

มีผูนิยมใช 

2.2 การพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิงทฤษฎี (The theoretical definition of an 

indicators) เปนนิยามที่ใชทฤษฎีรองรับสนับสนุนการตัดสินใจของนักวิจัย ซึ่งมีวิธีการ 2 แบบ คือ แบบ

แรก ใชทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเปนพื้นฐานสนับสนุนทั้งหมดตั้งแตการกําหนดตัวแปรยอย การ

กําหนดวิธีการรวมตัวแปรยอย และการกําหนดน้ําหนักตัวแปรยอย โดยอาจใชโมเดลหรือสูตรในการ

สรางตัวบงชี้ตามที่มีผูพัฒนาไวแลวทั้งหมด แบบที่สอง ใชทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเปนพื้นฐาน

สนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรยอย และการกําหนดวิธีการรวมตัวแปรยอยเทานั้น สวนการกําหนด

น้ําหนักตัวแปรยอยแตละตัวเปนการใชความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจ 

ซึ่งแบบที่สองนี้จะใชในกรณีที่ยังไมมีผูใดกําหนดสูตรหรือโมเดลตัวบงชี้ไวกอน 

       2.3  การพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิงประจักษ (The empirical definition of an  

indicators) เปนนิยามที่มีลักษณะใกลเคียงกับนิยามเชิงทฤษฎี นั่นคือเปนนิยามกําหนดวาตัวบงชี้

ประกอบดวย ตัวแปรยอยอะไร และกําหนดรูปแบบวิธีการรวมตัวแปรใหไดตัวบงชี้โดยมีทฤษฏี เอกสาร

วิชาการ หรืองานวิจัยเปนพื้นฐาน แตการกําหนดน้ําหนักของตัวแปรแตละตัวที่จะนํามารวมกันในการ

พัฒนาตัวบงชี้นั้นมิไดอาศัยแนวคิดทฤษฎีโดยตรง แตอาศัยการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งการ

นิยามแบบนี้มีความเหมาะสม และเปนที่นิยมใชกันอยูมาจนถึงทุกวันนี้ 
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        3. การรวบรวมขอมูล  คือการดําเนินการวัดตัวแปรยอย ไดแก การสรางเครื่องมือสําหรับ

วัดการทดลองใชและการปรับปรุงเครื่องมือ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การกําหนดกลุม

ประชากรและกลุมตัวอยาง การดําเนินการภาคสนามเพื่อใชเคร่ืองมือเก็บขอมูล และการตรวจสอบ

คุณภาพของขอมูลที่เปนตัวแปรยอยซึ่งจะนํามารวมเปนตัวบงชี้   

        4. การสรางตัวบงชี้ ข้ันตอนนี้นักวิจัยสรางสเกล (scaling) ตัวบงชี้ โดยนําตัวแปรยอยที่ได

จากการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหรวมใหไดเปนตัวบงชี้ โดยใชวิธีการรวมตัวแปรยอย และการกําหนด

น้ําหนักตัวแปรยอยตามที่ไดนิยามตัวบงชี้ไว    

    5. การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ที่ 

พัฒนาขึ้นครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรยอย  และตัวบงชี้ดวย  โดยตรวจสอบทั้งเรื่อง

ความเชื่อมั่น (reliability) ความเที่ยงตรง (validity) ความเปนไปได (feasibility) ความเปนประโยชน 

(utility) ความเหมาะสม (appropriateness) และความเชื่อถือได (credibility) 

6.  การนําเสนอรายงาน  เปนขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาตัวบงชี้ที่มีความสําคัญมากเพราะ 

เปนการสื่อสาร (communication) ระหวางผูวิจัยที่เปนผูพัฒนากับผูใชตัวบงชี้ หลังจากสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้แลว ผูวิจัยตองวิเคราะหขอมูลใหไดคาของตัวบงชี้ที่เหมาะสมกับบริบท 

(context) โดยอาจวิเคราะหตีความแยกตามระดับเขตการศึกษา จังหวัด อําเภอ โรงเรียน มหาวิทยาลัย 

หรือแยกตามประเภทของบุคลากร หรืออาจวิเคราะหตีความในระดับมหภาค แลวจึงรายงานคาของตัว

บงชี้ ใหผูบริหาร/นักวางแผน/นักวิจัย  ตลอดจนนักการศึกษาทั่วไปไดทราบและใชประโยชนจากตัวบงชี้

ไดอยางถูกตองตอไป 

  ดังนั้น  การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ทั้ง 6 ข้ันตอนคือ ข้ันที่ 1  

การกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  ข้ันที่ 2 การนิยามตัวบงชี้  ซึ่งผูวิจัยนิยามตัวบงชี้เชิงทฤษฎีระบบ 

แบบที่ 2 นั่นคือ การกําหนดตัวแปรยอย ไดใชการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพเชิงทฤษฎีระบบ สวนการ

กําหนดน้ําหนักตัวแปรยอย อาศัยความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียและผูเชี่ยวชาญประกอบการ

ตัดสินใจ  ข้ันที่ 3 การรวบรวมขอมูลสรุป ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของคนและสังคม

กับศิลปวัฒนธรรม  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 

แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22–26 และ มาตรา 28- 30 และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ประกอบ

มาตรฐานยอย 3 ดาน คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษา มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู เพื่อสรางเครื่องมือ
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สําหรับวัด ประกอบดวย แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ตลอดจนการทดสอบคุณภาพของตัวบงชี้กับเกณฑที่กําหนด ข้ันที่ 4 การสรางตัวบงชี้ ดวยการเลือก 

ตัวบงชี้ที่ผานเกณฑที่กําหนด และกําหนดคาน้ําหนักของแตละองคประกอบคุณภาพ 3 ดานคือ 

องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา  องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ และองคประกอบ

คุณภาพดานผลผลิต รวมคาน้ําหนักเทากับ 100 คะแนน และกําหนดประเภทของตัวบงชี้ซึ่งแยก

ออกเปน 2 ประเภทคือ ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐานและตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ ซึ่งกําหนดโดยประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต  ข้ันที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ ดวยการ

พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคาน้ําหนักขององคประกอบคุณภาพ และประเภทของตัวบงชี้

ยอย  โดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิตที่เปนกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และขั้นสุดทายคือ  การนําเสนอผลการวิจัยตามกระบวนการวิจัยที่

กําหนดไว 3 ข้ันตอน 

 3.4 หลกัและกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและ
ไดมาตรฐานตามที่หนวยงานตนสงักัดกําหนด 
       ตามหลักการของการพัฒนาตัวบงชี้ซึ่งมีข้ันตอน กระบวนการที่ดําเนินการอยางเปนระบบ 

ซึ่งในทางปฏิบัติแลวการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา มีหลักการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาเพื่อนํามามาใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  โดยสาระสําคัญคือ เมื่อตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และ

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  หมวด 6 วาดวยเรื่องมาตรฐานและประกันคุณภาพ

การศึกษา  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดดําเนินการเปนระบบมากขึ้น  นับแตพุทธศักราช 

2543 จนกระทั่งปการศึกษา 2555 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดการประเมิน

คุณภาพการศึกษา จํานวน 9 องคประกอบ โดยมีหลักการสําคัญในการพัฒนาตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา 6 ประการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553ข: 26-27) คือ 

  1. เปนตัวบงชี้ที่ครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2553 

  2. เปนตัวบงชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.2542 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  

(พ.ศ.2551-2565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานตางๆ ที่

เกี่ยวของ รวมทั้งความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และสํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภายใตหลักการสําคัญคือ ไมใหเปนภาระซ้ําซอนในการ

ปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา 

  3. เปนตัวบงชี ้ที ่สามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพคือ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพท จะมีทั้งที่ สกอ. พัฒนาข้ึน และตัวบงชี้ที่ สมศ. ใชใน

การประเมินคุณภาพภายนอก  เพื่อความเชื่อมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพ

อุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 

  4. เปนตัวบงชี้ที่มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ ดาน

นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรู

และนวัตกรรม 

  5. จํานวนตัวบงชี้และเกณฑกํากับแตละตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น เปนเพียงจํานวนและ

เกณฑข้ันต่ํา สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการ

พัฒนาของสถาบัน 

  6. ตัวบงชี้และเกณฑที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภททั่วไปที่ใชกับทุกสถาบันอุดมศึกษา และ

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  

กลุม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค2 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับปริญญา

ตรี และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยชั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก  ตามนิยามที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 ซึ่งกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการโดย

ศึกษากฎหมาย และเอกสารตางๆ อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2553  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) มาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐาน

และตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) แลวทําการวิเคราะห ประมวลขอมูลจากเอกสารนั้น เพื่อนํามา

พัฒนาตัวบงชี้ โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพท โดยใชองคประกอบทั้ง  

9 ดานที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนการพัฒนาตัวบงชี้ เพื่อใหวัดคุณภาพตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ไดครบทุกมาตรฐาน หลังจากนั้น กําหนดเปน

ตัวบงชี้และตรวจสอบความสมดุลตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดานคือ ดานนักศึกษาและผูมี
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สวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน  ดานการเงิน และดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม ซึ่ง

ตัวบงชี้ที่กําหนดแบงเปน 2 ประเภท 

1. ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมิน 

เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 นับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินการไดกี่ขอ ไดคะแนน

เทาใด กรณีที่ดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 

2. ตัวบงชี้เชิงปริมาณ ระบุในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการ 

ประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 เปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม)   

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553ข: 27-28) 

 สวนหลักการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามที่สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กําหนด (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2549: 6) มีดังนี้ 

1.  กําหนดตัวบงชี้ที่มุงการประเมินผลผลิต ผลลัพท และผลกระทบมากกวาปจจัย 

นําเขาและกระบวนการ 

2. ใหความสําคญักับลักษณะและประเภทของสถานศึกษา (ส่ิงที่ม ีสิ่งทีเ่ปนไปได  

ส่ิงที่เปนหัวใจ) 

3. เนนตวับงชีท้ัง้เชิงคุณภาพและปริมาณ  ทัง้เชิงบวกและลบ 

4. ตระหนักถึงความสําคัญของปจจัย ขอจํากดั ตลอดจนวฒันธรรม  

และความเปนไทย 

5. ใหมีตัวบงชี้พืน้ฐานเทาที่จําเปน แตยงัคงมีอํานาจจําแนก  โดยเพิ่มตัวบงชี ้

อัตลักษณ และตัวบงชีม้าตรการสงเสริม 

6. คํานงึถงึความเชื่อมโยงระหวางการประกนัคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 

ภายนอก 

  ดังนั้น จึงอาจจะสรุปไดวา กระบวนการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดพัฒนาตัวบงชี้ที่มีจุดเนนตางกันและไมซ้ําซอนกันคือ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พัฒนาตัวบงชี้ดานกระบวนการ สวนสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พัฒนาตัวบงชี้ดานผลผลิตเปนสําคัญ 

อยางไรก็ดี การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ระดับดุษฎีบัณฑิต 

ผูวิจัยไดนําแนวคิดการพัฒนาตัวบงชี้โดยการนิยามเชิงทฤษฎีระบบของนงลักษณ วิรัชชัย (2551: 7) 
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของคนและสังคมกับศิลปวัฒนธรรม  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22–26 และมาตรา  28-30 และ

มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ประกอบมาตรฐานยอย 3 ดาน คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษา 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู

และสังคมแหงการเรียนรู  ตลอดจนงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ มาเปนหลักในการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  ใหครอบคลุมทุกมิติขององคประกอบคุณภาพการจัด

การศึกษา ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และ ผลผลิต เปนตนวา ตัวบงชี้คุณภาพดานอาจารย นิสิต

นักศึกษา ผูบริหารหลักสูตร หลักสูตร ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู  กระบวนการจัดการเรียนรู   

การบริหารจัดการ คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต และคุณภาพของปริญญานิพนธ และเปนตัวบงชี้ที่วัดได

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชา     
ศิลปวัฒนธรม 

  การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ไดยึดหลักการของกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ที่เปนระบบโดยใชการนิยามเชิงทฤษฎีระบบ และเอกสาร

งานวิจัยเปนพื้นฐานสนับสนุนการคัดเลือกตัวแปร ประกอบกับการใชความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

และผูเชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเปนไปตามหลักการนิยามตัวบงชี้ที่เหมาะสมกับสภาพการณ

ของการจัดการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา โดยองคประกอบคุณภาพของการจัด

การศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมตามทฤษฎีระบบที่ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ 

(process) และผลผลิต(output) อีกทั้งจากการประมวลผลงานวิจัยตางๆ เปนตนวา อุไรวรรณ  

เจนวาณิชยานนท (2537: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาดัชนีบงชี้สูความเปนเลิศทางวิชาการ

ของคณะพยาบาลศาสตร สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน พบวา คุณลักษณะของปจจัยเบื้องตน ไดแก 

ปรัชญาเปาหมายของสถาบัน คุณลักษณะของนักศึกษาใหม คุณลักษณะของอาจารยประจํา  

คุณลักษณะของผูบริหาร สถานภาพการเงิน งบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุนวิชาการและคุณลักษณะ

ของแหลงฝกภาคปฏิบัติ สวนคุณลักษณะของกระบวนการ ไดแก คุณลักษณะของหลักสูตรการเรียน

การสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ การบริหาร การพัฒนาคณาจารย การจัดดําเนินงานวิชาการ กิจกรรม 

นักศึกษา และการประเมินตนเองของสถาบัน และดานคุณลักษณะของผลผลิต ไดแก สมรรถนะและ

เจตคติตอวิชาชีพของบัณฑิต พัฒนาการดานบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของบัณฑิตและผลผลิต
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ดานวิชาการของสถาบัน  สวน จําเริญรัตน  เจือจันทร (2543: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ดัชนีบงชี้คุณภาพดานวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน  พบวา ดัชนีบงชี้คุณภาพดานวิชาการ 3 ดาน คือ 

ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย นักศึกษา อาจารย หลักสูตร อุปกรณและทรัพยากรสนับสนุนการเรียน

การสอน และอาคารสถานที่ ดานกระบวนการผลิต ประกอบดวย การเรียนการสอน การวิจัย   

การรักษามาตรฐาน และการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพ และดานผลผลิต คือ คุณลักษณะ

ของบัณฑิต 3 ดาน ประกอบดวย พุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะการปฏิบัติ นอกจากนี้ จารุวรรณ   

ประทุมศรี  (2546: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษา

สําหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวา ปจจัยที่ตอง

เพิ่มคุณภาพคือ อาจารย นิสิตนักศึกษาและทรัพยากรซึ่งถือเปนตัวปอน การเรียนการสอน การ

ประเมินผลถือเปนกระบวนการ สวนสมรรถนะมหาบัณฑิต ผลงานของอาจารย และวิทยานิพนธถือ

เปนผลผลิต  ซึ่งองคประกอบคุณภาพเหลานี้ สอดคลองกับที่ นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย (2550: ออนไลน) 

กลาววา องคประกอบที่สําคัญตอการผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอก ประกอบดวยปจจัยนําเขาคือ 

คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพอาจารยที่ปรึกษา โครงสรางพื้นฐาน และเงินทุนสนับสนุน สวนดาน

กระบวนการคือ หลักสูตรและการเรียนรู  กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอก การสอบปริญญา

นิพนธ กระบวนการคัดเลือกผูสอบไลภายนอก และบทบาทของผูสอบไลภายนอก และดานผลผลิตคือ 

คุณภาพของผลงานวิจัย  

  สําหรับงานวิจัยในตางประเทศนั้น วินดแฮม (Windham. 1988: 581) ไดศึกษาประสิทธิผล

ของตัวบงชี้เพื่อการวิเคราะหเศรษฐกิจของการดําเนินการทางการศึกษา พบวา ปจจัยหลักของ

กระบวนการผลิตทางการศึกษา คือ ปจจัยนําเขา ประกอบดวย คุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะ

ของอาจารย  คุณลักษณะของสถาบันการศึกษา คุณลักษณะของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

ตลอดจนวัสดุอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน สวนกระบวนการ ประกอบดวย รูปแบบของการจัดการ

เรียนการสอน การใชเวลาของนักศึกษาและอาจารย  และผลผลิต ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เบอรสเตน โอค และกิลตัน (Burstein.; Oakes.; & 

Guiton. 1992: 415) ที่ศึกษาเรื่องตัวบงชี้ทางการศึกษา พบวา ปจจัยนําเขา ประกอบดวย คุณภาพของ

อาจารย คุณลักษณะของนักศึกษา และทรัพยากรสนับสนุนทางการศึกษา สวนกระบวนการ 

ประกอบดวย คุณภาพของหลักสูตร ลักษณะการจัดการเรียนการสอน  สวนผลผลิต ประกอบดวย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และทัศนคติตอการศึกษาของนักศึกษา ส่ิงเหลานี้ลวนเปนองคประกอบ

คุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ แอชเวอรช และฮารเวย (Ashworth; & Harvey. 1994: 7)  

ไดกําหนดองคประกอบเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้คือ อาจารย  สภาพแวดลอมทาง
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กายภาพ  ส่ือวัสดุอุปกรณสนับสนุนการเรียนรู การสอนและการเรียนรู มาตรฐานผลสัมฤทธิ์  

การจัดการและการควบคุมคุณภาพ นักศึกษา และหลักสูตร 

 ดังนั้น จากการประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา และ

นําเสนอผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สรุปไดวา องคประกอบคุณภาพ

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย 

1. องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา มี 5 ประเด็นคือ  

1.1  ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย 
1.2  ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา 

1.3  ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร   
1.4  ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร 
1.5  ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู   

2. องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ มี 2  ประเด็นคือ   

2.1  ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู   
2.2  ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ   

3. องคประกอบดานผลผลิต มี 2  ประเด็นคือ 

3.1  ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต   

3.2  ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ   
 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาตางๆ  ดังรายละเอียด 

  อดุลย  วิริยเวชกุล (2541ข: 71-79) ไดศึกษาเรื่อง ดัชนีบงชี้คุณภาพบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา พบวา องคประกอบสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย 

คุณลักษณะผลผลิตของบัณฑิตศึกษาไทย คุณลักษณะของนักศึกษา หลักสูตร วิทยานิพนธ และการ

พัฒนาอาจารยบัณฑิตศึกษา สอดคลองกับ  กุลธิดา  ทวมสุข (2554: ออนไลน) ไดศึกษาการพัฒนา

คุณภาพดุษฎีบัณฑิตและความเปนสากลของการจัดการศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร ระดับ

ปริญญาเอก พบวา องคประกอบของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประกอบดวย หลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน นักศึกษา อาจารย กิจกรรมสนับสนุน ส่ิงสนับสนุนการบริหารจัดการ และความรวมมือ

เครือขาย  และรุงรังษี  วิบูลชัย (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาตัวบงชี้รวมของ

คุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา พบวา ตัวแปรที่เกี่ยวของกับกระบวนการสอน ไดแก ปจจัยนําเขา 

คือ คุณสมบัติของผูสอน  คุณสมบัติของผูเรียน  ดานกระบวนการสอน คือ เตรียมแผนการสอน ใช
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กิจกรรมและการประเมินผลที่หลากหลายวิธี สวนผลผลิต คือ ผูเรียนมีความสามารถในการแสวงหา

ขอมูลและความรูใหม มีทักษะในการแกปญหา และการคิดวิเคราะหและการจัดการ    

สวนจําเริญรัตน เจือจันทร (2543: 165-171) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาดัชนีบงชี้คุณภาพ

ดานวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน  พบวา ดัชนีบงชี้คุณภาพดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย ดัชนี

บงชี้คุณภาพดานนักศึกษา จํานวน 20 ดัชนี  ดัชนีบงชี้คุณภาพดานอาจารย จํานวน 27 ดัชนี ดัชนีบงชี้

คุณภาพดานหลักสูตร จํานวน 28 ดัชนี ดัชนีบงชี้คุณภาพดานอุปกรณและทรัพยากรที่ใชในการ

สนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 13 ดัชนี  ดัชนีบงชี้คุณภาพดานอาคารสถานที่ จํานวน 19 ดัชนี   

สวนดัชนีบงชี้คุณภาพดานกระบวนการผลิต ประกอบดวย ดัชนีบงชี้คุณภาพดานการเรียนการสอน 

จํานวน 20 ดัชนี  ดัชนีบงชี้คุณภาพดานการวิจัย จํานวน 9 ดัชนี  ดัชนีบงชี้คุณภาพดานการรักษา

มาตรฐาน จํานวน 21 ดัชนี  ดัชนีบงชี้คุณภาพดานการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพ จํานวน 

12 ดัชนี  และดัชนีบงชี้คุณภาพดานผลผลิต ประกอบดวย ดัชนีบงชี้คุณภาพดานพุทธิพิสัย จํานวน  

5 ดัชนี ดัชนีบงชี้คุณภาพดานจิตพิสัย จํานวน 13 ดัชนี  และดัชนีบงชี้คุณภาพดานทักษะการปฏิบัติ 

จํานวน 6 ดัชนี  นอกจากนี้ ชนัย  วรรณะลี (2546: 131-134) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาดัชนีบงชี้

คุณภาพทางวิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลป พบวา องคประกอบในการประเมินคุณภาพทางวิชาการ

ของวิทยาลัยนาฏศิลป ประกอบดวย 9 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

พันธกิจและแผนงาน  มี 10 ตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน มีองคประกอบยอย  

5 องคประกอบคือ ดานหลักสูตร มี 5 ตัวบงชี้  ดานนักศึกษา มี 5 ตัวบงชี้  ดานครู/อาจารย มี 6 ตัวบงชี้  

ดานกระบวนการเรียนการสอน มี 6 ตัวบงชี้ ดานปจจัยเกื้อหนุน มี 6 ตัวบงชี้  องคประกอบที่ 3 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีองคประกอบยอย 2 องคประกอบคือ ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

มี 5 ตัวบงชี้  ดานครู/อาจารยที่ปรึกษา มี 5 ตัวบงชี้  องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค มี 2 

ตัวบงชี้  องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม มี 5 ตัวบงชี้ องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มี 5 ตัวบงชี้ องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ มีองคประกอบยอย 3 องคประกอบ

คือ ดานนโยบายการบริหารและผยแพร มี 5 ตัวบงชี้ ดานระบบการบริหาร มี 5 ตัวบงชี้ ดานบุคลากร มี 

4 ตัวบงชี้  องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ มี 5 ตัวบงชี้ และองคประกอบที่ 9 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มี 3 ตัวบงชี้ สําหรับ สุทธิธัช คนกาญจน (2547: 177-180)  

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบงชี้คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบวา การพัฒนาตัวบงชี้

คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใชสําหรับระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา มี 7 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 ดานคุณภาพของการผลิตบัณฑิต มี 3 ตัว

บงชี้ องคประกอบที่ 2 ดานความเสมอภาคในการเขาสูสถาบันอุดมศึกษา มี 3 ตัวบงชี้ องคประกอบที่ 

3 ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอุดมศึกษา กลุมที่หนึ่ง มี 2 ตัวบงชี้ องคประกอบที่ 4 ดาน



68 
 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอุดมศึกษา กลุมที่สอง มี 2 ตัวบงชี้  องคประกอบที่ 5 ดานการผลิต

บัณฑิตตามความตองการของสังคม มี 1 ตัวบงชี้  องคประกอบที่ 6  ดานความเปนสากล มี 2 ตัวบงชี้ 

และองคประกอบที่ 7 ดานการบริหารจัดการศึกษารวมกับภาคเอกชนและองคกรสวนทองถิ่น มี 3 ตัว

บงชี้  และ กฤติมา  เหมวิภาต (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ เกณฑและ

รูปแบบการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

พบวา  ตัวบงชี้เพื่อนําไปใชประเมินหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประกอบดวย องคประกอบเอกสารหลักสูตร จํานวน 7 ตัวบงชี้ องคประกอบคุณภาพ

อาจารย จํานวน 3 ตัวบงชี้  องคประกอบวิธีการสอน จํานวน 7 ตัวบงชี้ องคประกอบการพัฒนา

นักศึกษา จํานวน 3 ตัวบงชี้  องคประกอบประสิทธิผลหลักสูตร จํานวน 7 ตัวบงชี้ องคประกอบการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตร จํานวน 4 ตัวบงชี้  และองคประกอบปจจัยสนับสนุน จํานวน 7 ตัวบงชี้   

  นอกจากนี้  แอสติน (Astin. 1985: 26-59) ไดศึกษาแนวคิดความเปนเลิศทางการอุดมศึกษา 

พิจารณาจากชื่อเสียงของสถาบัน โดยวัดจากคุณภาพของอาจารย ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน วัดจาก อาจารย นักศึกษา เงินงบประมาณ ผลผลิต วัดจาก 

ความสําเร็จของนักศึกษา อัตราการเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  สวนแอชเวอรช และฮารเวย  

(Ashworth; & Harvey. 1994: 8-13) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพการอุดมศึกษา พบวา ตัวชี้วัดที่

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จะสัมพันธกับพันธกิจของสถาบัน ชวยกํากับและประเมินสถาบัน 

อีกทั้งเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนและสนับสนุนทรัพยากร ซึ่งวัดจากปริมาณและ

คุณภาพของอาจารย  บุคลากรสนับสนุนวิชาการ อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม และประสิทธิภาพของ

อุปกรณส่ือการเรียนรู นอกจากนี้ เฮอรนอน และ อลัทแมน (Hernon; & Altman. 1998: 174-178) ได

ศึกษาการประเมินคุณภาพการบริการหองสมุด พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของหองสมุดคือ  

อุณหภูมิ เสียง และความสะอาด ซึ่งการสํารวจผูใชหองสมุดของมหาวิทยาลัยเวลส (University of 

Wales) พบวา เสียงทําใหเกิดการรบกวนผูรับบริการหองสมุด รอยละ 34.1 ในขณะเดียวกันไดสราง

ความรําคาญใหแกผูรับบริการหองสมุดถึงรอยละ 33.7 การบริการของเจาหนาที่ วัดไดจากความเปน

มืออาชีพ มีความรู สามารถตอบคําถามไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีอัธยาศัยดี ความหลากหลาย

ของสื่อวัสดุอุปกรณภายในหองสมุด และระบบการบริการของหองสมุด วัดไดจากเวลาเปด – ปดของ

หองสมุด มีเจาหนาที่ใหคําแนะนํา มีหองน้ํา  น้ําดื่มบริการ  และมุมรับประทานอาหาร 

 ซึ่งรายละเอียดขององคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสาขาวิชาและ

สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ที่นําเสนอไวขางตน ไดแจกแจงดังตารางตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา

แยกตามองคประกอบ ในภาคผนวก ก ที่ปรากฏอยูในบัญชีตารางของภาคผนวก ทั้งนี้ จากการ
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ประมวลผลแนวคิด และผลงานวิจัยที่นําเสนอไวขางตน ผูวิจัยสามารถวิเคราะหหขอมูลแยกตาม      

ตัวบงชี้คุณภาพทั้ง 9 ดาน 3 องคประกอบคุณภาพ ดังนี้  

องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย 5 ดาน คือ 

1. ตัวบงชี ้ค ุณภาพของอาจารย ประกอบดวย  การสรรหาและคัดเลือกอาจารย        

ภาระงานของอาจารย  การพัฒนาคุณภาพอาจารย และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ/วิจัยของ

อาจารย 

2. ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ประกอบดวย การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา การ

พัฒนาคุณภาพของนิสิตนักศึกษา และการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 

3. ตัวบงช้ีคุณภาพของผูบริหารหลักสูตร ประกอบดวย คุณสมบัติที่จําเปน วิสัยทัศนของ

ผูบริหารหลักสูตร ความสามารถในการบริหารหลักสูตร และการประเมินประสิทธิภาพของผูบริหาร

หลักสูตร 

4. ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ประกอบดวย คุณลักษณะของหลักสูตร เนื้อหาสาระ

ครอบคลุมวัตถุประสงคของหลักสูตร  การพัฒนาปรับปรุงและประเมินหลักสูตร 

5. ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวย หองสมุด และแหลง

การเรียนรู  วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู  และงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู 

  หองสมุด พิจารณาจาก ระบบการบริหารหองสมุด  ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร

ภายในหองสมุด บรรยากาศหรือสภาพแวดลอมภายในหองสมุด  

  แหลงการเรียนรู พิจารณาจาก ปริมาณและคุณภาพของสถานที่เรียน การจัดพื้นที่/ลาน

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการจัดแสดงงานสรางสรรคของนิสิตนักศึกษาและอาจารย 

  วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู พิจารณาจาก ปริมาณ คุณภาพและมาตรฐานของวัสดุ

อุปกรณส่ือการเรียนรู  เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตนักศึกษาและอาจารย 

  งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู พิจารณาจาก ระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนทุนวิจัย การศึกษาดูงาน แกนิสิตนักศึกษา อาจารย ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษา    

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู  เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตนักศึกษาและอาจารย 

 องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ ประกอบดวย 2 ดาน คือ 

1.  ตัวบงช้ีคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การวางแผนการจัดการ

เรียนรู  การดําเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย  ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

2. ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ ประกอบดวย ระบบการบริหารจัดการตาม

ปรัชญาวัตถุประสงคของหลักสูตร  ระบบการบริหารจัดการบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู ระบบการให

คําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา   
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 องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต ประกอบดวย 2 ดาน คือ 

1. ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวย คุณลักษณะอันพึงประสงคที่สะทอน

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร พิจารณาจากคุณลักษณะเชิงวิชาการและวิชาชีพ และ

คุณลักษณะทางสังคมของดุษฎีบัณฑิต 

2. ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ ประกอบดวย การตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ  

คุณภาพของปริญญานิพนธที่ไดรับการอางอิง ระบบการประเมินผลปริญญานิพนธที่หลากหลาย 

  ทั้งนี้ เมื่อผูวิจัยประมวลขอมูลที่ไดจากงานวิจัยตางๆ ประกอบกับการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่เปนผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาศิลปวัฒธรรม และนักวิชาการ เพื่อไดมาซึ่งรางตัวบงชี้คุณภาพการ

จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนไปตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ไดศึกษาแนวคิดการพัฒนาตัวบงชี้โดยใชการนิยามเชิงทฤษฎีระบบของนงลักษณ   

วิรัชชัย (2551: 7) ที่วา ตัวบงชี้การศึกษาแบงตามทฤษฎีระบบ ประกอบดวย ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา 

(input indicators) ตัวบงชี้ดานกระบวนการ (process indicators) และตัวบงชี้ดานผลผลิต (output 

indicators) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22–26 และมาตรา 28-30 และมาตรฐานการอุดมศึกษา  

ที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 ดาน คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษา มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและ

ตางประเทศ มาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 กระบวนการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัด  

                  การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

ศึกษาเอกสารทางวิชาการ  แนวคิดการพัฒนา 

ตัวบงช้ีโดยใชการนิยามเชิงทฤษฎีระบบของ    

นงลักษณ   วิ รัชชัย พรบ.การศึกษาแหงชาติ  

มาตรฐานการอุดมศึกษา งานวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงช้ีการ

อุดมศึกษา และสภาพการณการจัดการศึกษา

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

กําหนดองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จากการ

สังเคราะห เอกสารวิชาการ  และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก จํานวน 5 คน  

ไดรางตัวบงชีคุ้ณภาพการจดัการศึกษาระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  สร างแบบสอบถามเกี ่ยวก ับต ัวบ ง ชี ้และ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของตัวบงช้ี 

โดยการหาคา IOC จากผูทรงคุณวุฒินอก  

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศกึษาระดับดษุฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่ผานเกณฑมาตรฐานและการ

กําหนดคาน้ําหนกัและประเภทของตัวบงชี้ แยกตาม

องคประกอบคุณภาพ   คือ 

องคประกอบดานปจจัยนําเขา  
1. ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย 
2. ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา 

3. ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร  

4. ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร 
5. ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 

องคประกอบดานกระบวนการ  
6. ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู  
7. ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ 

องคประกอบดานผลผลิต 
8. ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต 

9. ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ   

ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  และนิสิตนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  เพื่อการกําหนด

องคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ ดวยการ

ทดสอบที (One sample t-test) กับเกณฑที่

กําหนด 

ศึกษาความคิดเห็นของประธานกรรมการ 

บริหารหลักสูตร   คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและดุษฎีบัณฑิตที่เปนคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อศึกษา

ความเหมาะสมของการนําองคประกอบและ 

ตัวบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษา ไปใช ดวย

วิธีการสนทนากลุม 

ตัวบงชีคุ้ณภาพการจดัการศกึษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ศึกษาความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหาร

หลั ก สู ต ร  แล ะดุ ษ ฎี บัณฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

ศิลปวัฒนธรรม   เพื่อการพัฒนาองคประกอบ 

และตัวบงช้ี ดวยการกําหนดคาน้ําหนักและ

ประเภทตัวบงช้ี 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  โดยการหา

คาอํานาจจําแนกและความเชื่อมั่น จากคณาจารย 

และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม” เปนการศึกษาที่มีรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

ซึ่งมีกระบวนการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ  

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ    

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความเหมาะสมของการนําองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ 

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช 
 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ    
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

1.  วิธีการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ผูวิจัยดําเนินการ  ดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดคุณภาพของคนและสังคมกับศิลปวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการอุดมศึกษา ตัวบงชี้เพื่อเปน

เครื่องมือในการประเมินและวัดความสําเร็จ แนวคิดการพัฒนาตัวบงชี้โดยการใชนิยามเชิงทฤษฎีระบบ

ของนงลักษณ  วิรัชชัย (2551: 8) และงานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบงชี้

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา    

                 1.2 นําขอมูลตางๆ ที่ไดจากขอ 1.1 มาสังเคราะหและรางเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่

เปนขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 ขอ 

1.3 ดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 5 คน ถือเปนการนํารูปแบบการประเมินเชิงคุณภาพ โดยอิงความ

เชี่ยวชาญ (Expertise-Based Evaluation) การใชแนวคิดจากการวิพากษงานศิลปะของผูทรงคุณวุฒิ  

โดยใชการตัดสินของผูทรงคุณวุฒิ (connoisseurship) ที่คัดสรรแลวมารวมกันพิจารณาขอมูล

สารสนเทศ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545: 79) มาประยุกตใชในการกําหนดองคประกอบและ   
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ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา ใชแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากขอ 1.2 ดําเนินการรวบรวม

ขอมูล จัดหมวดหมู และแยกแยะประเด็นตางๆ ตามองคประกอบคุณภาพที่กําหนดไว 

1.4 นําผลจากขอ 1.3 มารางเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 

3 ระดับ ใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเปนกลุมตัวอยางชุดเดิม จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาและพิจารณาความสอดคลองระหวางตัวบงชี้กับองคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  ทําการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง(Item 

Objective Congruence Index : IOC) โดยเลือกตัวบงชี้ที่มีคา IOC ตั้งแต 0.8 ข้ึนไป ไดตัวบงชี้

คุณภาพ จํานวน 182 ตัว และปรับแกไขภาษาตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะแลวนําเสนอคณะกรรมการ

ควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาตอไป  

1.5 นํารางแบบสอบถามที่ผานการหาคา IOC และปรับแกไขภาษาแลว มาสรางเปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale) แลวนําไปทดลองใช (try out)  

กับคณาจารย และนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํา 

ปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination power) โดยแบงเปน  

2 กลุม คือ แบงกลุมรอยละ 27 ของกลุมสูง และกลุมรอยละ 27 ของกลุมตํ่า จากนั้นใชการทดสอบที  

(dependent sample  t-test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เลือกตัวบงชี้ที่มีนัยสําคัญทาง

สถิติมาเปนขอคําถามเพื่อการวิจัย ไดตัวบงชี้คุณภาพ จํานวน 176 ตัว และหาคาความเชื่อมั่น

(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ของ         

ครอนบาค (Cronbach. 1984: 161) พบวา ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .985  หาก

แยกรายตัวบงชี้หลัก คาความเชื่อมั่นดานคุณภาพของอาจารย เทากับ .945 ความเชื่อมั่นดานคุณภาพ

ของนิสิตนักศึกษา เทากับ  .903 ความเชื่อมั่นดานคุณภาพของผูบริหารหลักสูตร เทากับ .937 ความ

เชื่อมั่นดานคุณภาพของหลักสูตร เทากับ  .890 ความเชื่อมั่นดานคุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรู  เทากับ .981 ความเชื่อมั่นดานคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู เทากับ .930 ความ

เชื่อมั่นดานคุณภาพของการบริหารจัดการ  เทากับ  .936 ความเชื่อมั่นดานคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต  

เทากับ .926  ความเชื่อมั่นดานคุณภาพของปริญญานิพนธ เทากับ .908 นอกจากนี้ยังทําการปรับแกไข

เนื้อหาของขอคําถามเพื่อใหเกิดความชัดเจนและปรับลดขอคําถามที่มีความซ้ําซอนตามขอเสนอแนะ 

แลวนําเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา ไดตัวบงชี้คุณภาพ จํานวน 171 ตัว 

1.6 นําแบบสอบถามจากขอ 1.5 ที่มีคาอํานาจจําแนกผานเกณฑ และปรับภาษาตาม

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาแลว มาใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 จํานวน 

100 คน   
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1.7  วิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกับเกณฑ
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป โดยใชการทดสอบที (One sample  t-test) และคัดเลือกตัวบงชี้ที่ผาน

เกณฑ มาเปนตัวบงชี้เพื่อการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไดตัวบงชี้

คุณภาพ จํานวน 170 ตัว  

2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชเพื่อกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด 

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  แบงเปน 

      2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณเพื่อการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ

คือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling) มีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังนี้ 

1.  มีวุฒกิารศึกษาในสาขาวิชาที่เกีย่วของกับศิลปะและวัฒนธรรม  หรือ สังคมศาสตร   

มนุษยศาสตร หรือ การอุดมศึกษา หรือ  

2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ 

3. มีประสบการณทางการวิจยัและทาํการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเอกที ่

เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรม หรือสังคมศาสตร หรือ มนุษยศาสตร หรือ การอุดมศึกษา และ 

4. มีความเชี่ยวชาญและเปนบคุคลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม หรือไดรับยกยองเปนศิลปนแหงชาต ิ

       2.2 ประชากรและกลุมตัวอยางเพื่อการกําหนดและเปรียบเทียบตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม กับเกณฑที่กําหนด ประกอบดวย 

  2.2.1 ประชากร คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2555  

ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม

วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 8 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน  4 คน  และ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร 

มหาว ิทยาล ัยมหาสา รคาม  จํานวน  5 คน  ร วม  17 คน  และน ิส ิตน ักศ ึกษา  สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2555  ประกอบดวย นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน  37 คน  นักศึกษาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 54 คน 

และน ักศ ึกษาหล ักส ูต รปร ัชญาด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต  สาขาว ิชาการว ิจ ัยทางศ ิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 25 คน รวม 116 คน  รวมประชากรทั้งสิ้น 133 คน  
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  2.2.2 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนิสิตนักศึกษา 

จํานวน 100 คน  เปนไปตามหลักของการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่มีประชากรนอยกวา 140    

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 (Hernon; & Altman. 1998: 121) จากนั้นสุมตัวอยางแบบแบงชั้น 

(stratified random sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Neyman allocation 

(Cochran. 1977: 98) ดังตาราง 4 

 

ตาราง 4 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาความคิดเห็นเพื่อการกําหนดองคประกอบและ    

      ตัวบงชี้ 

 

สถานภาพ ประชากร กลุมตวัอยาง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 17 13 

นิสิตนักศึกษา 116 87 

รวม 133 100 

  

   เมื่อผูวิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ที่ใชในการศึกษาความคิดเห็น

ตอการกําหนดและเปรียบเทียบตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม กับเกณฑที่กําหนด ปรากฏวาผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ จํานวน 

82 ฉบับ คิดเปนรอยละ 82.00 ดังตาราง 5 

 

ตาราง 5 จํานวนแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาความคิดเห็นเพื่อการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ 

 

สถานภาพ จํานวนแบบสอบถามทีส่ง จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 13 13 

นิสิตนักศึกษา 87 69 

รวม 100 82 

 

3 เคร่ืองมือที่ใชเพื่อกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ       

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  ประกอบดวย แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ดังนี้ 

     แบบสัมภาษณ  เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่มีขอคําถามปลายเปด จํานวน 3 ขอ   

ประกอบดวย  
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  ขอที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูขององคประกอบคุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

  ขอที่ 2 ความคิดเห็นตอคุณลักษณะเฉพาะของตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  ขอที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษา

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาศิลปวัฒนธรรม  

 แบบสอบถาม ในการวิจัยขัน้ตอนนี้ มีจาํนวน 2 ชุด ดังนี ้

       แบบสอบถามชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อหาความสอดคลองระหวาง   

ขอคําถามกับตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 9 ตัวบงชี้หลัก ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) 3 ระดับ ทั้งนี้ไดกําหนดคาคะแนนของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

1 หมายถึง    ผูตอบเห็นวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับตัวบงชี้คุณภาพ  

                                การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

             0 หมายถึง    ผูตอบเห็นวาไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับตัวบงชี้  

                               คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา  

                               ศิลปวัฒนธรรม  

            -1 หมายถึง    ผูตอบเห็นวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับตัวบงชี้คุณภาพ 

                                                       การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

   แบบสอบถามชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามที่มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบตัวบงชี้คุณภาพ   

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม และเปรียบเทียบตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม กับเกณฑที่กําหนด ซึ่งแบงแบบสอบถาม

ออกเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม อาทิ  

สถานภาพ อายุ และตําแหนงหนาที่การงาน 

          ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม แบงออกเปน 9 ตัวบงชี้หลัก ซึ่งเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา  5 ระดับ (Likert. 1932: 1-55) ทั้งนี้ไดกําหนดคะแนนของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

5 หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

ในระดับมากที่สุด 
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4 หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัด  

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ในระดับมาก 

3 หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัด  

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ในระดับปานกลาง 

2 หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัด 

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ในระดับนอย 

1 หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัด 

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ในระดับนอยที่สุด 

   

 การกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) ดังนี้ 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00  หมายถึงผูตอบเห็นดวยกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ    

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในระดับมากที่สุด 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49  หมายถึงผูตอบเห็นดวยกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ     

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  ในระดับมาก 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49  หมายถึงผูตอบเห็นดวยกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ    

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในระดับปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49  หมายถึงผูตอบเห็นดวยกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ    

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในระดับนอย 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49  หมายถึงผูตอบเห็นดวยกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ    

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพทีเ่ปนประโยชนตอการจัดการศึกษา 

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาศิลปวัฒนธรรม  

  4  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

คือ 

                   4.1. แบบสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

จํานวน 5 คน โดยการนัดหมายลวงหนากับผูทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ไดขอความอนุเคราะหบัณฑิตวิทยาลัย
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จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก จากนั้นผูวิจัยประมวลผล

การสัมภาษณ และรางเปนแบบสอบถาม 

      4.2. แบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย 2 วิธี คือ 1) นัดหมายกับ 

กลุมตัวอยางลวงหนากอนสงแบบสอบถามดวยตนเอง 2) สงแบบสอบถามทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

ทั้งนี้ ไดขอความอนุเคราะหบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจาก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แหง 

4.3 แบบสอบถามที่สงออกไปจํานวน 100 ชุด ไดรับกลับคืนและมีความสมบูรณ  

จํานวน 82 ชุด คิดเปนรอยละ 82.00   

   5  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

5.1  แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่เปนขอคําถามปลายเปด ดําเนนิการวิเคราะหขอมูล 

โดยจัดหมวดหมู และแยกแยะประเด็นตางๆ ตามองคประกอบคุณภาพทีก่ําหนดไว 

5.2 แบบสอบถาม เพื ่อตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา  และพิจารณาความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม วิเคราะหหาคา IOC โดยเลือกตัวบงชี้ที่มีคา IOC ตั้งแต 0.8 ข้ึนไป 

5.3 แบบสอบถาม  เพื่อเปรียบเทียบตัวบงชี้คณุภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม กับเกณฑที่กําหนด นํามาลงรหัสและบันทึกขอมูลเพื่อประมวลผลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบที (One sample t-test) 

(Ferguson. 1981: 180)  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกตัวบงชี้คุณภาพที่มีคาคะแนนเฉลี่ย 

( X ) 3.50 ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
             ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม    

    1. การพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ผูวิจัยดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้    

         1.1 นําแบบสอบถามที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อ

สอบถามความคิดเห็นกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 3 ที่เปนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผูแทน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และดุษฎีบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แหง รวมจํานวน 16 คน ซึ่ง

ลักษณะของขอคําถามแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่หนึ่ง เปนการสอบถามถึงคาน้ําหนักของ

องคประกอบคุณภาพ 3 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้หลัก (คาน้ําหนักโดยรวม เทากับ 100 คะแนน) โดย
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กําหนดคาน้ําหนักขององคประกอบคุณภาพกอน  แลวจึงกําหนดสัดสวนคาน้ําหนักของตัวบงชี้หลัก

จากคาน้ําหนักองคประกอบคุณภาพที่กําหนดไวแลว  และสวนที่สอง เปนการสอบถามใหเลือกตอบ

ลักษณะของตัวบงชี้ แบงเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน และตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ  

           1.2 รวบรวมแบบสอบถามที่ได มาหาคาคะแนนเฉลี่ยและคามัธยฐานของน้ําหนัก

องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา ก็จะไดคาน้ําหนักของแตละองคประกอบและ      

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม และจําแนกประเภท       

ตัวบงชี้คุณภาพออกเปน 2 ประเภท   

2. กลุมตัวอยางที่ใชเพื่อพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ใน

มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แหงๆ ละ 1 คน รวมเปนจํานวน 3 คน และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 11 คน และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2 คน รวมจํานวนดุษฎีบัณฑิตทั้งหมด 13 คน  รวมกลุมตัวอยางในขั้นตอน

ที่ 2 เปนจํานวนทั้งสิ้น 16 คน 

              เมื่อผูวิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาความคิดเห็นตอการ

กําหนดคาน้ําหนักขององคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 16 คน ปรากฏวาผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนมาและมีความสมบูรณครบถวน 

จํานวน 12 ชุด คิดเปนรอยละ 75.00   

3.  เครื่องมือที่ใชเพื่อการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ  

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะขอคําถาม

ปลายเปดและปด จํานวน 2 ตอน ประกอบดวย 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามปลายเปดที่ใหผูตอบแบบสอบถาม กําหนดคาน้ําหนัก

องคประกอบคุณภาพ 3 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้หลัก 171 ตัวบงชี้ยอย โดยคาน้ําหนักรวม  เทากับ 100 

คะแนน 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายปดที่ใหผูตอบแบบสอบถาม กําหนดประเภทของ       

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งแบงเปน ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน และตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามเครื่องมือที่ใชในการ 

วิจัย คือ 

4.1 แบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการนัดหมายกับกลุม 
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ตัวอยางลวงหนากอนสงแบบสอบถามดวยตนเอง โดยขอความอนุเคราะหบัณฑิตวิทยาลัยจัดทํา

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และดุษฎีบัณฑิต ใน

มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แหง 

4.2  แบบสอบถามที่สงออกไปจํานวน 16 ชุด ไดรับกลับคืนและมีความสมบูรณ 

จํานวน 12  ชุด คิดเปนรอยละ 75.00  

5. การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

5.1  หาคาน้ําหนักที่ผูตอบแบบสอบถามในองคประกอบคุณภาพ 3 องคประกอบ 9  

ตัวบงชี้หลัก โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และคามัธยฐาน (Median) ประกอบกับจํานวนตัวบงชี้

คุณภาพ รวมเทากับ 100 คะแนน    

5.2  จัดแยกประเภทตัวบงชี้คุณภาพออกเปน 2 ประเภทคือ ตัวบงชี้คุณภาพ

พื้นฐาน และตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ    

 
               ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความเหมาะสมของการนําองคประกอบและตัวบงชี้
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาศลิปวัฒนธรรม ไปใช   

1. การศึกษาความเหมาะสมของการนําองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช ผูวิจัยดําเนินการดังนี้คือ 

          1.1 เมื ่อผูวิจัยดําเนินการพัฒนาโดยกําหนดคาน้ําหนักขององคประกอบและ    

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาตามขั้นตอนที่ 2 แลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามที่เปนขอคําถาม

ปลายปดและปลายเปด เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการนําคาน้ําหนักขององคประกอบและตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช 

            1.2  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปสัมภาษณดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus 

group Interview) กับกลุมตัวอยางจํานวน 3 กลุม แยกตามสถาบันการศึกษา เพื่อดําเนินการตัดสินใจ

ไดอยางรวดเร็วและเปนการยืนยันรวมกันของกลุม (Kerlinger; & Lee. 2000: 700)  

           1.3 หาขอสรุปและยืนยันคาน้ําหนักองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ และประเภทของ

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 3 แหง จากการ

สนทนากลุม ถือเปนกระบวนการหาความเหมาะสมของการนําองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ     

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช เพื่อการประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาตอไป 
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2. กลุมตัวอยางที่ใชเพื่อศึกษาความเหมาะสมของการนําองคประกอบและตัวบงชี้   
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช ไดมาโดยการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากกลุมตัวอยางที่เลือกมานั้นเปนผูมีสวนไดสวนเสีย

กับการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตแลว ยังเปนผูมีบทบาทในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่

เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย ผู แทนที ่ เ ปนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหา รหลักสูต รและดุษฎีบัณฑิตที ่ เ ปนคณะกรรมการประเม ินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2555 ทั้ง 3 แหง ไดแก  ผูแทนที่เปนประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตร ดุษฎีบัณฑิตที่เปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จํานวน 3 คน  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตรที่เปนคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2 คน และผูแทนที่เปนประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 1 คน รวมทั้งหมด 6 คน  

3. เครื่องมือที่ใชเพื่อหาความเหมาะสมของการนําองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด 

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงแบบสอบถาม 

ออกเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อยืนยันการกําหนดคาน้ําหนัก

องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่

กําหนดขึ้น เมื่อนําไปใชเพื่อการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา    

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเหน็เพื่อยืนยันการกําหนดประเภทตัวบงชี ้

คุณภาพการจดัการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาศลิปวัฒนธรรม  

ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมเมื่อนําตัวบงชี้คุณภาพไปใช เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ซึ่งใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นโดยเสรี 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

คือ 

          4.1 แบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยจัดสนทนากลุม (Focus 

group interview) คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ตามกําหนดเวลาที่นัดหมายกันลวงหนา และขอความอนุเคราะหบัณฑิตวิทยาลัยจัดทํา

หนังสือขอความอนุเคราะห สัมภาษณขอมูลจากผู แทนประธานกรรมการบร ิหารหล ักส ูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิตที่เปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2555  
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    4.2 แบบสอบถามที่ใชเพื่อการสนทนากลุม จํานวน 6 ชุด ไดรับกลับคืนและมีความ 

สมบูรณ จํานวน 6 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00  

5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

         5.1 ผูวิจัยดําเนินการสรุปผลและยืนยันคาน้ําหนักแตละองคประกอบและตัวบงชี้

คุณภาพและประเภทของตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ที่มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus group 

interview)  

5.2  แบบสอบถามปลายเปด ผูวิจัยนําเสนอขอมูลเชิงบรรยายโดยจัดเปนความคิดเห็น 

ของแตละมหาวิทยาลัย 

 

     ดังนั้น จํานวนองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมในแตละขั้นตอน สรุปไดดังนี้ 

      ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

      องคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

3 องคประกอบ คือ องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ 

และองคประกอบคุณภาพดานผลผลิต โดยองคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา มี 5 ตัวบงชี้หลัก 

ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของ

ผูบริหารหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 

องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ มี 2 ตัวบงชี้หลัก ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของ

กระบวนการจัดการเรียนรู  ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ และองคประกอบคุณภาพดาน

ผลผลิต มี 2 ตัวบงชี้หลัก ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต และตัวบงชี้คุณภาพของ

ปริญญานิพนธ ซึ่งตัวบงชี้ยอยที่มีคา IOC ตั้งแต 0.8 ข้ีนไป มีจํานวน 182 ตัวบงชี้ยอย เมื่อนําไปทดลองใช

และหาคาอํานาจจําแนก พบวา ตัวบงชี้คุณภาพที่มีคาอํานาจจําแนกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีจํานวน 

176 ตัว ทําการปรับแกไขเนื้อหาใหมีความชัดเจนและลดคําถามที่มีซ้ําซอน เสนอคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธพิจารณา ไดตัวบงชี้คุณภาพ จํานวน 171 ตัว และเมื่อกําหนดตัวบงชี้คุณภาพโดยการ

วิเคราะหเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑที่กําหนด (คาคะแนนเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป) พบวา ตัวบงชี้

คุณภาพที่ผานเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีจํานวน 170 ตัว  



83 
 

  

      ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

      เปนขั้นตอนของการกําหนดคาน้ําหนักองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ และการกําหนด

ประเภทของตัวบงชี้คุณภาพ ซึ่งขั้นตอนนี้องคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มี 3 องคประกอบ คือ องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา องคประกอบ

คุณภาพดานกระบวนการ และองคประกอบคุณภาพดานผลผลิต สวนตัวบงชี้คุณภาพ มี 9 ตัวบงชี้

หลัก คือ ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหาร

หลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ตัวบงชี้

คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู  ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ ตัวบงชี้คุณภาพของ

ดุษฎีบัณฑิต และตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ  โดยตัวบงชี้ยอยที่ใชในขั้นตอนที่ 2  มีจํานวน 170 

ตัว ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพยอยจากขั้นตอนที่ 1  

      ข้ันตอนที่ 3 การศึกษาความเหมาะสมของการนําองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช 

       เปนขั้นตอนของการยืนยันคาน้ําหนักองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ และประเภทของ

ตัวบงชี้คุณภาพ ซึ่งขั้นตอนนี้องคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม มี 3 องคประกอบ คือ องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา องคประกอบคุณภาพ

ดานกระบวนการ และองคประกอบคุณภาพดานผลผลิต สวนตัวบงชี้คุณภาพ มี 9 ตัวบงชี้หลัก คือ   

ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร 

ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของ

กระบวนการจัดการเรียนรู  ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต 

และตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ  สวนตัวบงชี้ยอยที่ใชในขั้นตอนที่ 3  มีจํานวนลดลงเหลือ 149 ตัว 

จากจํานวนทั้งหมด 170 ตัว เพื่อใหขอคําถามเกิดความตอเนื่องและอยูในกลุมหรือหมวดเดียวกัน แตยังคง

ครอบคลุมและมีเนื้อหาครบถวนในตัวบงชี้แตละดาน  

 

ทั้งนี้การดําเนินการดังขั้นตอนตางๆ ที่นําเสนอไวขางตน สามารถนํามาสรุปเปนภาพประกอบ 4 
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ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศึกษาเอกสารทางวิชาการ  แนวคิด  งานวิจัย  และ

สภาพการณการจัดการศึกษาสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

นําขอมูลที่ไดมาสังเคราะห แลวจัดทํารางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับองคประกอบและ

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิภายนอก                   

                               (กลุมตัวอยางกลุมที่ 1 จํานวน 5 คน) 

นําแบบสอบถามที่ผานการหาคาอํานาจจําแนกตามเกณฑที่กําหนด ไปสอบถามความคิดเห็นตอตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษา กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2555  และนิสิตนักศึกษา 

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2555  ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แหง   

                                                 (กลุมตัวอยางกลุมที่ 2  จํานวน 100 คน) 

ไดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

ที่ผานเกณฑที่กําหนด   

วิเคราะหขอมูลดวยการทดสอบที (One sample t-test) โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกตัวบงชี้ที่มีคาคะแนนเฉลี่ย  

(Mean) 3.50 ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และนําเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา                

นําผลจากการสัมภาษณมารางเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 3 ระดับ แลว

หาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง   

เชิงเนื้อหา (content analysis)  (กลุมตัวอยางกลุมที่ 1)  หาคา IOC  (เลือกคา IOC เทากับ 0.8 ขึ้นไป) 

นําเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา                

นําผลที่ไดมาสรางเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale)  แลวนําไปทดลองใช 

(try out) กับคณาจารย และนักศึกษา สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป

การศึกษา 2555   (จํานวน 30  คน)  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ หาคาอํานาจจําแนก และคาความ

เชื่อม่ัน  แลวนําเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา                
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําขอคําถามที่ผานการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนดในขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนแบบสอบถามปลายเปด

และปด เพื่อสอบถามความคิดเห็นตอการกําหนดคาน้ําหนักขององคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษา และประเภทของตัวบงชี้คุณภาพ โดยเก็บขอมูลกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผูแทนใน

ฐานะประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และดุษฎีบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2555   ในมหาวิทยาลัย 3 แหง  

ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 3 คน  และดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 13 คน              

                                          (กลุมตัวอยางกลุมที่ 3 จํานวน 16 คน) 

                                

นําแบบสอบถามที่ได มาหาคาคะแนนเฉลี่ยและคามัธยฐานของน้ําหนักองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้

คุณภาพ (คะแนนรวม 100 คะแนน) และแยกประเภทของตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา ออกเปน 2 

ประเภท คือ ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน และตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ                                          

ไดคาน้ําหนักขององคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ และประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่พัฒนาขึ้น    
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ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความเหมาะสมของการนําองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ข้ันตอนการดําเนนิการพฒันาตวับงชี้คณุภาพการจัดการศึกษา 

                    ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาศิลปวัฒนธรรม                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ที่พัฒนาขึ้น มาสรางเปนแบบสอบถามที่เปนขอคําถามปลายปดและ

ปลายเปด เพื่อศึกษาความเหมาะสมเมื่อนําองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช     

นําแบบสอบถามไปดําเนินการสัมภาษณดวยวิธีสนทนากลุม (Focus group 

discussion)  โดยเก็บขอมูลกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิตที่เปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2555 ของทั้ง 3 แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ  จํานวน  3 คน   มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน  2 คน  และ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 1 คน  

 (กลุมตัวอยางกลุมที่ 4 จํานวน  6 คน) 

ไดผลสรุปของคาน้ําหนักองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษา  และประเภทของตัวบงชี้คุณภาพ ที่เหมาะสม ของทั้ง 

3 แหง เพื่อนําไปประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม    
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราหขอมูลเพื่อการดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการ

จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

1.  สถิติพืน้ฐาน (Elifson; Runyon; & Haber. 1998: 35-36, 95, 119) ไดแก คาความถี่  

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) คามัธยฐาน (Median) และ  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  สถิติเพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม ประกอบดวย 

2.1 คาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence Index) ของขอคําถาม      

รายขอกับตัวบงชี้คุณภาพ โดยใชสูตรการคํานวณคือ 

    IOC = R/N โดย    R :  คาคะแนนรวมที่ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกคนใหไว 

              N : จํานวนผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด 

2.2 คาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) ของคาคะแนนรายขอของแบบสอบถาม  

ดวยการทดสอบที (dependent sample t-test) ซึ่งประมวลผลขอมูลทางสถิติดวยการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ (Field. 2005: 288 – 294) 

2.3 คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (α Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งประมวลผลขอมูลทางสถิติดวยการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ (ศิริชัย  พงษวิชัย. 2554: 150 – 152) 

3. สถิติเพื ่อเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกับเกณฑที ่กําหนดดวย            

การทดสอบที (One sample t-test) ซึ่งประมวลผลขอมูลทางสถิติดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ (ศิริชัย  พงษวิชัย. 2554: 175 – 177) 

4. สถิติเพื ่อการหาคาน้ําหนักของตัวบงชี ้ค ุณภาพ  โดยวิธ ีการหาคาคะแนนเฉลี ่ย 

(Mean) และคามัธยฐาน (Median) ของกลุมตัวอยางที่ไดใหคาน้ําหนักขององคประกอบและตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม” เปนการศึกษาที่มีกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ตาม

แนวคิดเชิงระบบ (System Approach) ที่ประกอบดวยปจจัยนําเขา(input) กระบวนการ(process) 

และผลผลิต(output) เพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อการรวบรวม

ขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนิสิตนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2555 ในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยขอนแกน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนดุษฎีบัณฑิตจากหลักสูตรทั้ง 3 แหง ผลการวิเคราะหขอมูล

ตามลําดับ ดังนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ดังนี้ 

           n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

         X  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

         Med แทน คามัธยฐาน 

         S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          t  แทน คาที่ใชพิจารณา t-distribution 

         พ  แทน ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน 

         ฉ  แทน ตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
สวนที่หนึ่ง  ผลการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อการกําหนดองคประกอบและ   

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

สวนที่สอง ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิต

นักศึกษาที่ใชในการวิจัยเพื่อการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
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ศิลปวัฒนธรรม โดยการทดสอบที (One sample t-test) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกตัวบงชี้

ยอยที่มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

สวนที่สาม ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือ 

ผูแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนา      

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม โดยการกําหนดคา

น้ําหนักองคประกอบคุณภาพ 3 องคประกอบ ซึ่งคาน้ําหนักรวมทั้ง 3 องคประกอบ เทากับ 100 

คะแนน และกําหนดคาน้ําหนักตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาในแตละองคประกอบคุณภาพ จาก

สัดสวนคาน้ําหนักองคประกอบคุณภาพ และกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพ แบงออกเปน 2 

ประเภท คือ ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน และตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ 

สวนที่สี ่  ผลการสนทนากลุมจากประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร กรรมการบริหารหลกัสตูร 

และดุษฎีบัณฑิตที่เปนกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในเพือ่ศึกษาความเหมาะสมของการ

นาํองคประกอบและตัวบงชีคุ้ณภาพการจดัการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช 

สวนที่หา ผลการวิเคราะหขอมูลจากขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
สวนที่หนึ่ง  ผลการสัมภาษณและการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกเพื่อการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด โดยใช

แบบสัมภาษณที่สรางขึ้น ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปผลการสัมภาษณและตรวจสอบความเที่ยงตรง         

เชิงเนื้อหา ดังนี้ 

1.  องคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 3  

องคประกอบ  9 ตัวบงชี้หลัก ดังรายละเอียด 

 1.1 องคประกอบดานปจจัยนําเขา มี 5 ตัวบงชี้หลัก ประกอบดวย  

                   1.1.1 ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย อาจารยทางดานศิลปวัฒนธรรม ควรมีความรูที่

กวางและลุมลึก เปนความรูเชิงสัมพัทธ (Contextual Knowledge) ความรูที่มีบริบท มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร วัฒนธรรม ศิลปกรรม มีกระบวนการการคิดเชิงวิทยาศาสตร ตรรกะ คิดวิเคราะห

สังเคราะหที่มีความเปนมนุษยอยูในกระบวนการคิด ตระหนักในสนามสุนทรียะ (Aesthetic Field)  

ที่มองเห็นความสัมพันธของศิลปะและความงามที่หลากหลาย สามารถรับรู ชื่นชม วิเคราะหเชิง

สุนทรียะ มีอุดมการณเชิงวัฒนธรรม (Cultural Ideology) ที่เขมแข็ง และประเมินคุณคาวัฒนธรรมได 
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                    1.1.2 ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา นิสิตนักศึกษาไมควรจํากัดพื้นฐานความรู 

แตควรพิสูจนประสบการณและศรัทธาที่มีตองานศิลปวัฒนธรรม มีความทุมเทมุงมั่นเพื่องาน

ศิลปวัฒนธรรม มีและพรอมจะมีชีวิตเพื่อผูอ่ืนเพื่อสาธารณะ เชื่อมั่นในกระบวนการคนควาวิจัย การ

แสวงหาความรู การสรางองคความรู มีพุทธธรรมหัวใจนักปราชญอยูในตัวตน สุตะ เรียนรูทุกลมหายใจ 

จิตตะ กัดติดดวยจิตและศรัทธา ปุจจา สงสัยและแสวงหาตลอดชีวิต ลิขิต เขียนและเผยแพรเพื่อ

สาธารณะ โดยมีกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา และเสริมสรางการนําเสนอผลงาน

วิชาการ 

                    1.1.3 ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร ควรเปนผูบริหารหลักสูตรที่เปนผูทํางาน

วัฒนธรรม รูกวางรูลึกทั้งดานวัฒนธรรม ศิลปกรรม การบริหารจัดการ การศึกษา มีภาวะผูนําที่มุงมอง

อนาคตของสังคม ชุมชน และอนาคตของผูเรียน/บัณฑิตที่จะมีพื้นที่สงางามในสังคม ไมควรเปน

ผูบริหารหลักสูตรที่คับแคบเปนไปตามระบบหรือทํางานเพียงเพื่อโภคทรัพย เทานั้น  และมี

ความสามารถในการสรางความรวมมือกับองคกรภายนอก 

                    1.1.4 ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ควรเปนหลักสูตรที่สัมพันธกับมิติและศาสตรที่

หลากหลาย เพราะวัฒนธรรมคือชีวิต คือวิถีชีวิต ไมใชวิชาชีพ มองมิติวัฒนธรรมที่เปนเหตุปจจัยของ

ชีวิต ชุมชน สังคม เปนหลักสูตรที่ใหความสําคัญทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต เนนการศึกษา

คนควาวิจัยที่มีกระบวนการแสวงหาความรู วิเคราะหสังเคราะหเพื่อสรางองคความรูใหม เพื่อชีวิตให

สังคมและชุมชนที่ดีงาม ซึ่งมีลักษณะของสหวิทยาการที่สอดคลองกับภูมิปญญา พื้นที่ทางวัฒนธรรม 

                    1.1.5 ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ควรเปนทรัพยากรเพื่อ

ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู เพื่อกระตุนการเรียนรูและสรางประสบการณตรง เพื่อขยายมิติ

ประสบการณและความคิดของผูสอนและผูเรียน ใหกวาง ลุมลึก และสงผลกระทบที่เปนคุณไปสูสังคม

และชุมชนอยางแทจริง  

1.2  องคประกอบดานกระบวนการ มี  2 ตัวบงชี้หลัก ประกอบดวย  

                   1.2.1 ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู ประการแรกตองระดม

คณาจารยคุณภาพตามตัวบงชี้ กระบวนการจัดการเรียนรูระดับดุษฎีบัณฑิต ตองเนนการมองปาทั้งปา

ดวยสายตาที่คมชัด สรางสติปญญา สรางระบบคิด ดวยกระบวนการที่เขมแข็งและแหลมคม ผลักดัน

กระบวนการศึกษาคนควาที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดที่มีคุณภาพ การอภิปราย การเขียน การ

เผยแพรระดับคุณภาพ และมีการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 

                  1.2.2 ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ ควรสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและ

เรียนรูของผูเรียนใหดีที่สุด แตละชวงเวลา แตละกิจกรรม แตละรายวิชา ตองวางแผน ดําเนินการ เพื่อ
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หวังผลคุณภาพของบัณฑิต ความเขมแข็งของศาสตร และผลกระทบสูอนาคตของสังคมและชุมชน 

อยางตรงประเด็นและดีที่สุด  

1.3 องคประกอบดานผลผลิต มี 2 ตัวบงชี้หลัก ประกอบดวย  

                  1.3.1 ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต ตองมีอุดมการณเพื่อสังคม เพื่อสาธารณะนํา

ความรูความสามารถของแตละศาสตร แตละบุคคล ดุษฎีบัณฑิตพึงมีทั้งสติและปญญาที่เปนผลึกของ

ความรูและประสบการณ มีความลุมลึกในศาสตรของตน เปนที่พี่งทางปญญาของสังคม และที่สําคัญยิ่ง 

ตองสรางบัณฑิตใหติดดินและกัดติด มีอุดมการณการพัฒนาและสรางสรรคสังคม/ชุมชน และมี

คุณลักษณะเชิงวิชาการ วิชาชีพ และคุณลักษณะเชิงสังคม 

       1.3.2 ตัวบงชี้คุณภาพปริญานิพนธ ควรเปนงานระดับคุณภาพ สงผลกระทบตอสังคม 

และชุมชน สงผลกระทบตอการสรางองคความรูใหมอยางเดนชัด เปนการแสวงหาความรูทั้งมิติกวาง

และลึก ครอบคลุมการมองปญหา มีการวิเคราะหสังเคราะห และเปนผลงานที่ไดรับการยอมรับ ตีพิมพ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม     

แตละตัวบงชี้หลัก จากการสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบกับการศึกษาแนวคิดการ

พัฒนาตัวบงชี้โดยใชการนิยามเชิงทฤษฎีระบบของนงลักษณ  วิรัชชัย (2551: 7) พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัด

การศึกษา มาตรา 22–26 และมาตรา 28-30 มาตรฐานการอุดมศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ   

การพัฒนาตัวบงชี้การอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ พบวา ตัวบงชี้ยอยที่มีความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง(Item Objective Congruence Index : IOC) 0.8 ข้ึนไป มีจํานวน

ทั้งสิ้น 182 ตัว ดังนี้ 

2.1 ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย    จํานวน     24   ตัวบงชี้ 

2.2 ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา   จํานวน     18   ตัวบงชี้ 

2.3 ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร              จํานวน     13   ตัวบงชี้ 

2.4 ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร    จํานวน     17   ตัวบงชี้ 

2.5 ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู  จํานวน     49   ตัวบงชี้ 

2.6 ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู  จํานวน     20   ตัวบงชี้ 

2.7 ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ   จํานวน     15   ตัวบงชี้ 

2.8 ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต    จํานวน     19   ตัวบงชี้ 

2.9 ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ   จํานวน       7   ตัวบงชี้ 
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สวนที่สอง ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิต

นักศึกษาที่ใชในการวิจัยเพื่อการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม โดยการทดสอบที (One sample t-test) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกตัวบงชี้

ยอยที่มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

จากการนําตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไป

ทดลองใช พบวา ตัวบงชี้คุณภาพที่มีอํานาจจําแนก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 มีจํานวน 

176 ตัว ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อปรับลดขอคําถามที่ซ้ําซอนและ

ยังคงความครบถวนของเนื้อหาสาระของตัวบงชี้คุณภาพแตละดาน ทําใหไดตัวบงชี้คุณภาพ จํานวน 

171 ตัว  จึงนํามาศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาเพื่อการ

กําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดังตาราง 6 
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ตาราง 6 จํานวนและรอยละของลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ใชในการกําหนดองคประกอบ  

       และตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาศิลปวัฒนธรรม 

 

ลักษณะสวนบุคคล 
จํานวน 
(n=82) 

รอยละ 
(100.0) 

สถานภาพ    

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 13 15.9 

 นิสิตนักศึกษา 69 84.1 

อายุ  

นอยกวา 36 ป 

36 – 50 ป  

มากกวา 50 ป 

 

26 

43 

13 

 

31.7 

52.4 

15.9 

ตําแหนงหนาที่การงาน  

ผูบริหาร 

ผูปฏิบัติงาน 

 

24 

58 

 

29.3 

70.7 

 รวม 82 100.0 

 

จากตาราง 6 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนิสิตนักศึกษา (รอยละ 84.1) มีอายุระหวาง 

36 - 50 ป (รอยละ 52.4) และมีตําแหนงงานอยูในระดับปฏิบัติงานคืออาจารย (รอยละ 70.7)   
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ตาราง 7 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ   

      (3.50) โดยรวมของตัวบงชี้หลัก ใน 3 องคประกอบคุณภาพ 9 ตัวบงชี้หลัก 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 
n = 82 ระดับ

ความ 
คิดเห็น 

t ความหมาย 
X  S.D. 

องคประกอบดานปจจัยนําเขา      

อาจารย  4.32 .41 มาก 18.320** สูงกวาเกณฑ 

นิสิตนักศึกษา  4.46 .37 มาก 23.739** สูงกวาเกณฑ 

ผูบริหารหลักสูตร  4.55 .43 มากที่สุด 21.883** สูงกวาเกณฑ 

หลักสูตร  4.53 .34 มากที่สุด 27.663** สูงกวาเกณฑ 

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู  4.05 .58 มาก 8.653** สูงกวาเกณฑ 

องคประกอบดานกระบวนการ      

กระบวนการจัดการเรียนรู  4.45 .41 มาก 21.051** สูงกวาเกณฑ 

การบริหารจัดการ  4.40 .44 มาก 18.280** สูงกวาเกณฑ 

องคประกอบดานผลผลิต      

คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต  4.40 .43 มาก 19.060** สูงกวาเกณฑ 

คุณภาพของปริญญานิพนธ  4.43 .51 มาก 16.522** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 7 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาสวนใหญ เห็นดวยใน

ระดับมากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

สวนที่เห็นดวยมากที่สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร และ ตัวบงชี้คุณภาพของ

หลักสูตร ซึ่งอยูในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 9 ตัวบงชี้หลัก อยูใน

ระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ตาราง 8 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการสรรหาและ 

      คัดเลือกอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทียบ 

      กับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย 
n = 82 ระดับ

ความ   
เห็นดวย 

t ความหมาย 
X  S.D. 

การสรรหาและคัดเลือกอาจารย      
1.มีความสามารถและประสบการณการ

วิจัยทางศิลปวัฒนธรรม 
4.49 .61 มาก 14.580** สูงกวาเกณฑ 

2.สามารถใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการ

วิจัยทางศิลปวัฒนธรรมได 
4.46 .63 มาก 13.796** สูงกวาเกณฑ 

3.มีความสามารถสรางเครือขายวิจัยกับ

นักวิชาการอื่นๆ 
4.27 .70 มาก 9.888** สูงกวาเกณฑ 

4.มีความรูเกี่ยวกับศาสตรและ

เนื้อหาวิชาที่สอน(มนุษยศาสตร/

สังคมศาสตร/วัฒนธรรม/ศิลปกรรมศาสตร) 

4.61 .54 มากที่สุด 18.652** สูงกวาเกณฑ 

5.มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการสอน 4.54 .50 มากที่สุด 18.709** สูงกวาเกณฑ 

6.มีความศรัทธาในการสอน 4.57 .57 มากที่สุด 17.133** สูงกวาเกณฑ 

7.มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่ทําการสอน 4.37 .55 มาก 14.106** สูงกวาเกณฑ 

8.มีประสบการณตรงตามสาขาวิชาที่ทําการสอน 4.52 .59 มากที่สุด 15.652** สูงกวาเกณฑ 

9.มีกระบวนการคดิวิเคราะหและสังเคราะห 4.45 .57 มาก 15.115** สูงกวาเกณฑ 

10.มีความสามารถในการรับรู การชื่นชม 

และการวิเคราะหเชิงสุนทรียะ 
4.50 .57 มากที่สุด 15.832** สูงกวาเกณฑ 

11.มีความรูความเขาใจ อุดมการณใน

เชิงประเมินคุณคาวัฒนธรรม 
4.37 .62 มาก 12.669** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.47 .42 มาก 20.763** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 8 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมาก

กับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็น

ของการสรรหาและคัดเลือกอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา 

และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นของการสรรหาและคัดเลือกอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย   

ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา อยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 ตัวบงชี้ยอยคือ (1) มีความรูเกี่ยวกับศาสตรและเนื้อหาวิชาที่สอน อาทิ 

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วัฒนธรรม ศิลปกรรมศาสตร (2) มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการสอน (3) 

มีความศรัทธาในการสอน (4) มีประสบการณตรงตามสาขาวิชาที่ทําการสอน (5) มีความสามารถใน

การรับรู การชื่นชม และการวิเคราะหเชิงสุนทรียะ 

 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 6 ตัวบงชี้ยอย 

คือ (1) มีความสามารถและประสบการณการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม (2) สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา

เกี่ยวกับการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม (3) มีความสามารถสรางเครือขายวิจัยกับนักวิชาการอื่นๆ  

(4) มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่ทําการสอน (5) มีกระบวนการคิดวิเคราะหและสังเคราะห และ 

(6) มีความรูความเขาใจอุดมการณในเชิงประเมินคุณคาวัฒนธรรม 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นของการสรรหาและคัดเลือกอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ใน

องคประกอบดานปจจัยนําเขา แยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 9 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นภาระงานของ 

      อาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ  

      (3.50) เปนรายขอ  

 

ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย 
n = 82 ระดับ

ความ  
เห็นดวย 

t ความหมาย 
X  S.D. 

ภาระงานของอาจารย      
12.มีภาระงานครบตามพันธกิจทั้ง        

4 ดาน 
4.30 .71 มาก 10.198** สูงกวาเกณฑ 

13.การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษานิสิต

นักศึกษา 
4.48 .59 มาก 14.906** สูงกวาเกณฑ 

14.การเปนอาจารยที่ปรึกษา      

ปริญญานิพนธ 
4.38 .71 มาก 11.138** สูงกวาเกณฑ 

15.การเปนกรรมการวิชาการภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
4.15 .69 มาก 8.518** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.33 .49 มาก 15.119** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 9 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมาก

กับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็น

ภาระงานของอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา และแยกเปนราย

ขอ  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นภาระงานของอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ในองคประกอบ

ดานปจจัยนําเขา และแยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 
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ตาราง 10 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนา 

      อาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ  

     (3.50) เปนรายขอ   

 

ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย 
n = 82 ระดับ

ความ  
เห็นดวย 

t ความหมาย 
X  S.D. 

การพัฒนาอาจารย      
16.เขารวมประชมุ อบรม สัมมนาทางศิลปะ

และวัฒนธรรมระดับชาติอยางนอย 1 ครั้งตอป 
4.24 .82 มาก 8.166** สูงกวาเกณฑ 

17.นําเสนอผลงานวิชาการทางศิลปะ 

และวัฒนธรรมระดับนานาชาติอยางนอย 

1 ครั้งตอป 

4.15 .88 มาก 6.677** สูงกวาเกณฑ 

18.มีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
3.91 .93 มาก 4.027** สูงกวาเกณฑ 

19.ดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลา

ในการเขาสูตําแหนงวิชาการในระดับที่

สูงขึ้น เทียบกับเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.12 .65 มาก 8.595** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.11 .65 มาก 8.464** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 10 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นการพัฒนาอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา และแยก

เปนรายขอ  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนาอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย  ใน

องคประกอบดานปจจัยนําเขา และแยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 11 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการเผยแพรผลงาน 

      วิชาการของอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อ      

      เปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ   

 

ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย 
n = 82 ระดับ

ความ  
เห็นดวย 

t ความหมาย 
X  S.D. 

การเผยแพรผลงานวิชาการ      
20.มีบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ    

อยางนอย 1 เร่ืองตอป 

4.18 .76 มาก 8.184** สูงกวาเกณฑ 

21.มีหนังสือ/ตําราที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 1 เลมในระยะเวลา 3 ป     

(กรณี รองศาสตราจารยขึ้นไป) 

4.12 .73 มาก 7.750** สูงกวาเกณฑ 

22.มีผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของ

กับศิลปวัฒนธรรมที่จัดแสดงใน

ระดับชาติอยางนอย 1 ครั้งตอป 

4.18 .83 มาก 7.421** สูงกวาเกณฑ 

23.มีผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของ

กับศิลปวัฒนธรรมที่จัดแสดงในระดับ

นานาชาติ 1 ครั้งในระยะเวลา 2 ป 

4.07 .77 มาก 6.773** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.14 .65 มาก 8.882** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 11 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นการเผยแพรผลงานของอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา 

และแยกเปนรายขอ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการเผยแพรผลงานของอาจารย  ตัวบงชี้คุณภาพของ

อาจารย ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา และแยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 12 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการคัดเลือกนิสิต 

      นักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทียบ 

      กับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของนสิิต
นักศกึษา 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา      
1.มีการกําหนดคุณสมบัติและ

ประสบการณของผูเขาศึกษาที่

หลากหลาย 

4.62 .62 มากที่สุด 16.349** สูงกวาเกณฑ 

2.มีการทดสอบภาษาอังกฤษ 4.26 .84 มาก 8.118** สูงกวาเกณฑ 

3.มีการทดสอบวิชาเฉพาะ 4.45 .80 มาก 10.719** สูงกวาเกณฑ 

4.มีการนําเสนอเคาโครงการทําปริญญา

นิพนธ 
4.65 .53 มากที่สุด 19.590** สูงกวาเกณฑ 

5.มีการนําเสนอแฟมผลงาน (Portfolio) 4.19 .81 มาก 7.791** สูงกวาเกณฑ 

รวม   4.43 .56 มาก  14.958** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 12 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ในองคประกอบดานปจจัย

นําเขา และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิต

นักศึกษา ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา อยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 ตัวบงชี้ยอย คือ (1) มีการกําหนดคุณสมบัติและประสบการณของผูเขา

ศึกษาที่หลากหลาย และ (2) มีการนําเสนอเคาโครงการทําปริญญานิพนธ  

 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 ตัวบงชี้ยอย 

คือ (1) มีการทดสอบภาษาอังกฤษ (2) มีการทดสอบวิชาเฉพาะ และ (3) มีการนําเสนอแฟมผลงาน 

(Portfolio)  

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา  ใน

องคประกอบดานปจจัยนําเขา  แยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 13 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนานิสิต 

      นักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทียบ 

      กับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของนสิิต
นักศกึษา 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

การพัฒนานิสิตนักศึกษา      

6.มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม  4.61 .56 มากที่สุด 17.906** สูงกวาเกณฑ 

7.มีกิจกรรมการฝกทักษะทาง

คอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย 
3.76 .94 มาก 2.475* สูงกวาเกณฑ 

8.มีกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ 3.88 .81 มาก 4.241** สูงกวาเกณฑ 

9.มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในประเทศใน              

แตละรายวิชา 

4.49 .63 มาก 14.124** สูงกวาเกณฑ 

10.มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศที่สัมพันธกับ

ศิลปวัฒนธรรม 

4.65 .62 มากที่สุด 16.849** สูงกวาเกณฑ 

11.มีการสรางสรรคกิจกรรมเชิงวิชาการ

โดยการใหนิสิตนักศึกษาจัดประชุม/

สัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงาน

วิชาการ 

4.54 .65 มากที่สุด 14.406** สูงกวาเกณฑ 

รวม  4.32 .43 มาก  17.104** สูงกวาเกณฑ 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 13 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นการพัฒนานิสิตนักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา 
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และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนานิสิตนักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ใน

องคประกอบดานปจจัยนําเขา อยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาเห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 ตัวบงชี้ยอย คือ (1) มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม (2) มีกิจกรรม

การศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศที่สัมพันธกับศิลปวัฒนธรรม และ (3) มีการ

สรางสรรคกิจกรรมเชิงวิชาการ โดยการใหนิสิตนักศึกษาจัดประชุม/สัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงาน

วิชาการ  

 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 ตัวบงชี้ยอย 

คือ (1) มีกิจกรรมการฝกทักษะทางคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย (2) มีกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ และ 

(3) มีกิจกรรมการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมในประเทศในแตละรายวิชา  

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในประเด็นการพัฒนานิสิตนักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ใน

องคประกอบดานปจจัยนําเขา แยกเปนรายขอ เกือบทั้งหมด อยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวน 1 ตัวบงชี้ยอย คือ ตัวบงชี้การมีกิจกรรมการฝกทักษะทาง

คอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย ที่อยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 14 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการประเมินผล 

      นิ สิตนักศึกษา  ตัวบ งชี้ คุณภาพของนิ สิตนักศึกษาในองคประกอบดานปจ จัยนํ า เข า 

      เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 
 

ตัวบงชี้คุณภาพของนสิิต
นักศกึษา 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

การประเมินผลนิสิตนักศึกษา      
12.อาจารยและนิสิตนักศึกษามีความ

ศรัทธาตอกัน 
4.61 .64 มากที่สุด 15.623** สูงกวาเกณฑ 

13.มีทัศนคติที่ดีตอหลักสูตร/สาขาวิชาที่

ศึกษา และวิชาชีพของตน 
4.72 .48 มากที่สุด 23.077** สูงกวาเกณฑ 

14.มีคุณลักษณะการใฝรู การแสวงหา

ความรู  และการศึกษาคนควาวิจัย 
4.66 .50 มากที่สุด 20.885** สูงกวาเกณฑ 

15.มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห และ

สรางสรรค 
4.52 .53 มากที่สุด 17.620** สูงกวาเกณฑ 

16.มีวินัยและอุดมการณในการพัฒนา

ศิลปะและวัฒนธรรมในสังคม/ชุมชน   
4.55 .61 มากที่สุด 15.527** สูงกวาเกณฑ 

17.มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 4.56 .59 มากที่สุด 16.284** สูงกวาเกณฑ 

18.มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง

จริยธรรมเชิงวิชาการ 
4.60 .54 มากที่สุด 18.366** สูงกวาเกณฑ 

รวม  4.60 .43 มากที่สุด   23.189** สูงกวาเกณฑ 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 14 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากที่สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นการประเมินผลนิสิตนักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ในองคประกอบดานปจจัย

นําเขา และแยกเปนรายขอ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการประเมินผลนิสิตนักศึกษา ตัวบงชี้

คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา และแยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูใน

ระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 15 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดานผูบริหารหลักสูตร             

      ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของผูบรหิาร
หลักสูตร 

n = 82 ระดับ
ความ   

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

ผูบริหารหลักสูตร      
1.มีวิสัยทัศนและภาวะผูนําที่มอง

อนาคตของสังคม ชุมชน ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

4.68 .52 มากที่สุด 20.669** สูงกวาเกณฑ 

 

2.มีความมุงมั่นที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 4.61 .60 มากที่สุด 16.649** สูงกวาเกณฑ 

3.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ชี้นําหรือเปนผูนําสังคมได 
4.65 .57 มากที่สุด 18.066** สูงกวาเกณฑ 

4.มีวิสัยทัศนและความสามารถในดาน

การสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน

และสถาบัน 

4.65 .53 มากที่สุด 19.590** สูงกวาเกณฑ 

5.เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก

ในวิชาชีพเดียวกัน 
4.56 .55 มากที่สุด 17.579** สูงกวาเกณฑ 

6.เปนผูทํางานดานวัฒนธรรม 4.34 .77 มาก 9.853** สูงกวาเกณฑ 

7.มีความรู ความเขาใจทางดานวัฒนธรรม  4.57 .63 มากที่สุด 15.446** สูงกวาเกณฑ 

8.มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียน

การสอนศิลปกรรม   
4.60 .56 มากที่สุด 17.638** สูงกวาเกณฑ 

9.มีความรู ความเขาใจทางดาน       

การบริหารจัดการ   
4.43 .65 มาก 12.943** สูงกวาเกณฑ 

10.มีความรู ความเขาใจทางดาน

การศึกษาและการบริหารวิชาการ 
4.51 .61 มากที่สุด 14.940** สูงกวาเกณฑ 

11.มีงานวิจัย/งานสรางสรรคเชิงวิชาการ

ที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรม 
4.50 .65 มากที่สุด 13.875** สูงกวาเกณฑ 

12.มีความสามารถบริหารหลักสูตรใน

รูปของคณะกรรมการ 
4.51 .57 มากที่สุด 16.028** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.55 .43 มากที่สุด 21.883** สูงกวาเกณฑ 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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             จากตาราง 15 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากที่สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ดานคุณภาพของผูบริหารหลักสูตร ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่

กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ดานคุณภาพของผูบริหารหลักสูตร ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา อยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 10 ตัวบงชี้ยอย คือ (1) มีวิสัยทัศนและภาวะผูนําที่มองอนาคตของสังคม 

ชุมชน  ในระดับชาติและนานาชาติ  (2 )  มีความมุ งมั่ นที่ เนนความเปน เลิศทางวิชาการ  

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ชี้นําหรือเปนผูนําสังคมได (4) มีวิสัยทัศนและความสามารถใน

ดานการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานและสถาบัน (5) เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอกใน

วิชาชีพเดียวกัน (6) มีความรู ความเขาใจทางดานวัฒนธรรม (7) มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ

เรียนการสอนศิลปกรรม (8) มีความรู ความเขาใจทางดานการศึกษาและการบริหารวิชาการ  

(9) มีงานวิจัย/งานสรางสรรคเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรม และ (10) มีความสามารถ

บริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ 

 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 ตัวบงชี้ยอย 

คือ (1) เปนผูทํางานดานวัฒนธรรม และ (2) มีความรูความเขาใจทางดานการบริหารจัดการ  

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดานคุณภาพของผูบริหารหลักสูตร ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา แยก

เปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ตาราง 16 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

       คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นคุณลักษณะของ  

       หลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ   

       (3.50) เปนรายขอ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร 
n = 82 ระดับ

ความ  
เห็นดวย 

t ความหมาย 
X  S.D. 

คุณลักษณะของหลกัสูตร      
1.มีการจัดหลักสูตรที่สามารถมีความ

รวมมือไดระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

ในและตางประเทศ 

4.37 .62 มาก 12.669** สูงกวาเกณฑ 

2.เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 4.56 .55 มากที่สุด 17.579** สูงกวาเกณฑ 

3.มีลักษณะของสหวิทยาการที่

สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิภาค 

พื้นที่ทางวัฒนธรรม  

4.76 .43 มากที่สุด 26.325** สูงกวาเกณฑ 

4.มีลักษณะของสหวิทยาการที่สงผลตอ

การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
4.56 .59 มากที่สุด 16.284** สูงกวาเกณฑ 

5.เนนใหนิสิตนักศึกษารูจักคิดวิเคราะห  

สังเคราะห และสรางสรรค 
4.69 .54 มากที่สุด 20.145** สูงกวาเกณฑ 

6.คํานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติและแผนพัฒนา

อุดมศึกษา 

4.29 .60 มาก 12.001** สูงกวาเกณฑ 

7.ใหความสําคัญกับภาคทฤษฎี 4.68 .52 มากที่สุด 20.669** สูงกวาเกณฑ 

8.ใหความสําคัญกับภาคปฏิบัติ 4.58 .61 มากที่สุด 16.176** สูงกวาเกณฑ 

9.เนื้อหาสาระครอบคลุมเรื่องของภูมิ

ปญญาทองถิ่น ภูมิภาค และสากล 
4.66 .48 มากที่สุด 21.988** สูงกวาเกณฑ 

10.มีรายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะที่

เพียงพอใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

4.56 .52 มากที่สุด 18.354** สูงกวาเกณฑ 
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ตาราง 16 (ตอ) 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร 
n = 82 ระดับ

ความ  
เห็นดวย 

t ความหมาย 
X  S.D. 

คุณลักษณะของหลกัสูตร (ตอ)      
11.มีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้ง

มิติกวางและลุมลึก 
4.67 .50 มากที่สุด 21.277** สูงกวาเกณฑ 

12.มีวิทยานิพนธที่มีคุณภาพที่สงผล

กระทบตอสังคม 
4.43 .69 มาก 12.244** สูงกวาเกณฑ 

13.เปนหลักสูตรที่เนนการศึกษาคนควา 

วิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่รวมสมัย 
4.69 .54 มากที่สุด 20.145** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.58 .35 มากที่สุด 27.890** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 16 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากที่สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นคุณลักษณะของหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา  และ

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นของคุณลักษณะของหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ใน

องคประกอบดานปจจัยนําเขา  อยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 10 ตัวบงชี้ยอย คือ (1) เนนความเปนเลิศทางวิชาการ (2) มีลักษณะของ             

สหวิทยาการที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิภาค และพื้นที่ทางวัฒนธรม (3) มีลักษณะของ    

สหวิทยาการที่สงผลตอการพัฒนาสังคม/ชุมชน  (4) เนนใหนิสิตนักศึกษารูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห 

และสรางสรรค  (5) ใหความสําคัญกับภาคทฤษฎี  (6) ใหความสําคัญกับภาคปฏิบัติ (7) เนื้อหาสาระ

ครอบคลุมเร่ืองของภูมิปญญาทองถิ่น ระดับภูมิภาคและสากล (8) มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่

เพียงพอใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  (9) มีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้งมิติกวางและ

ลุมลึก และ (10) เปนหลักสูตรที่เนนการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่รวมสมัย   
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 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 ตัวบงชี้ยอย 

คือ (1) มีการจัดหลักสูตรที่สามารถมีความรวมมือไดระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ  

(2) คํานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาอุดมศึกษา และ (3) มี

วิทยานิพนธที่มีคุณภาพที่สงผลกระทบตอสังคม   

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นคุณลักษณะของหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ใน

องคประกอบดานปจจัยนําเขา  แยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  
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ตาราง 17 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนาและ   

      ประเมินหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อเปรียบเทียบ  

      กับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร 
n = 82 ระดับ

ความ  
เห็นดวย 

t ความหมาย 
X  S.D. 

การพัฒนาและประเมนิหลกัสตูร      
14.มีการศึกษา วิเคราะห รวบรวมความ

ตองการของทองถิ่น และสังคม เพื่อพัฒนา

หลักสูตร 

4.48 .55 มาก 16.080** สูงกวาเกณฑ 

15.มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

จากภายนอก 
4.57 .61 มากที่สุด 15.952** สูงกวาเกณฑ 

16.นําผลการประเมินผูใชบัณฑิตมา

ปรับปรุงหลักสูตร 
4.38 .68 มาก 11.720** สูงกวาเกณฑ 

17.ไดรับการยอมรับการโอนหนวยกิต  

ระหวางสถาบัน 
4.06 .91 มาก 5.598** สูงกวาเกณฑ 

18.ไดรับการรับรองคุณภาพและ

มาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

4.62 .56 มากที่สุด 18.186** สูงกวาเกณฑ 

19.ไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
4.52 .59 มากที่สุด 15.652** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.44 .45 มาก 19.082** สูงกวาเกณฑ 

 

 

 

จากตาราง 17 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นการพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ในองคประกอบดานปจจัย

นําเขา  และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของ

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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หลักสูตร ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา  อยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 ตัวบงชี้ยอย คือ (1) มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจากภายนอก (2) ไดรับ

การรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ (3) ไดรับการ

รับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 ตัวบงชี้ยอย  

คือ (1) มีการศึกษา วิเคราะห รวบรวมความตองการของทองถิ่น และสังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตร   

(2) นําผลการประเมินผูใชบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร และ  (3) ไดรับการยอมรับการโอนหนวยกิต 

ระหวางสถาบัน 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ใน

องคประกอบดานปจจัยนําเขา  แยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  
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ตาราง 18 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นหองสมุด ตัวบงชี้ 

      คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา  เมื่อเปรียบเทียบกับ 

      เกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 
 

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

หองสมุด      
1.ระยะเวลาการยืมหนังสือในหองสมุดมี

ความเหมาะสมกับความตองการของ

ผูรับบริการ 

4.24 .69 มาก 9.693** สูงกวาเกณฑ 

2.ชวงเวลาของการเปดใหบริการ

หองสมุดมีความเหมาะสมกับความ

ตองการของผูรับบริการ 

4.28 .71 มาก 9.989** สูงกวาเกณฑ 

3.มีระบบการยืมหนังสือออนไลน 4.13 .83 มาก 6.936** สูงกวาเกณฑ 

4.มีปริมาณหนังสือตําราภาษาไทยใน

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอ

ความตองการของผูรับบริการ  

4.00 .89 มาก 5.094** สูงกวาเกณฑ 

5.มีความหลากหลายของหนังสือตํารา

ภาษาไทยในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 
4.06 .89 มาก 5.684** สูงกวาเกณฑ 

6.มีปริมาณวารสารภาษาไทยใน

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอ

ความตองการของผูรับบริการ 

3.98 .86 มาก 5.006** สูงกวาเกณฑ 

7.มีความหลากหลายของวารสาร

ภาษาไทยในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 
4.04 .94 มาก 5.194** สูงกวาเกณฑ 

8.มีปริมาณหนังสือตําราภาษาอังกฤษ

ในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอ

ตอความตองการของผูรับบริการ  

3.93 .83 มาก 4.667** สูงกวาเกณฑ 

9.มีความหลากหลายของหนังสือตํารา

ภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 

3.91 .92 มาก 4.086** สูงกวาเกณฑ 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

หองสมุด (ตอ)      
10.มีปริมาณวารสารภาษาอังกฤษใน

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอ

ความตองการของผูรับบริการ  

3.87 .81 มาก 4.076** สูงกวาเกณฑ 

11.มีความหลากหลายของวารสาร

ภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 

3.82 .88 มาก 3.275** สูงกวาเกณฑ 

12.ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการ

ใหบริการ 
4.27 .61 มาก 11.413** สูงกวาเกณฑ 

13.ความเพียงพอของประเภทสื่อวัสดุ

อุปกรณที่ใหบริการ 
4.13 .72 มาก 8.020** สูงกวาเกณฑ 

14.ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในหองสมุด   4.18 .72 มาก 8.562** สูงกวาเกณฑ 

15.ความเหมาะสมของแสงสวางภายในหองสมุด  4.30 .64 มาก 11.354** สูงกวาเกณฑ 

16.มีหองน้ําที่เพียงพอกับความตองการ

ของผูรับบริการ 
4.22 .80 มาก 8.128** สูงกวาเกณฑ 

17.สุขภัณฑภายในหองน้ํามีความ

สะอาด ถูกสุขอนามัย 
4.15 .82 มาก 7.152** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.09 .61 มาก 8.728** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 

จากตาราง 18 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นหองสมุด ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา 

และแยกเปนรายขอ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นหองสมุด ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา และแยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 19 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นแหลงการเรียนรู         

      ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อ 

      เปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

  

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

แหลงการเรยีนรู      
1.มีการออกแบบอาคารสถานที่ตรงกับ

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 
4.00 .79 มาก 5.763** สูงกวาเกณฑ 

2.มีพื้นที่/หองสัมมนา หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาคนควาของ

นิสิตที่เปนสัดสวน 

4.13 .86 มาก 6.699** สูงกวาเกณฑ 

3.มีจํานวนหองเรียนที่เหมาะสม 4.05 .99 มาก 4.828** สูงกวาเกณฑ 

4.สภาพอาคารและหองตางๆ มีความ

สะอาด  
4.13 .86 มาก 6.699** สูงกวาเกณฑ 

5.สภาพอาคารและหองตางๆ มีการ

ตกแตงที่เอื้อใหเกิดสุนทรียะ 
3.82 .93 มาก 3.083** สูงกวาเกณฑ 

6.บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของอาคาร

สถานที่มีพื้นที่สีเขียว 
3.99 .85 มาก 5.176** สูงกวาเกณฑ 

7.อาคารมีระบบแสงที่เหมาะสมและเอื้อ

ตอการเรียนรู 
4.11 .72 มาก 7.667** สูงกวาเกณฑ 

8.มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ทความเร็ว

สูงภายในอาคารเรียน 
3.90 .98 มาก 3.732** สูงกวาเกณฑ 

9.มีพื้นที่/ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู/การจัดกิจกรรม 
4.03 .74 มาก 6.452** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.02 .75 มาก 6.291** สูงกวาเกณฑ 

 

 

 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 



115 
 

  

จากตาราง 19 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นแหลงการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัย

นําเขา และแยกเปนรายขอ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นแหลงการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของ

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา และแยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูใน

ระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 20 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นวัสดุส่ือการเรียนรู        

      ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา เมื่อ 

      เปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

วัสดุอุปกรณสื่อการเรียนรู      
1.มีความชัดเจนในการจัดสรร

งบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ

ส่ือการเรียนรู 

4.02 .83 มาก 5.713** สูงกวาเกณฑ 

2.มีการวิเคราะหและจัดลําดับ

ความสําคัญของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ

ส่ือการเรียนรู 

4.04 .85 มาก 5.699** สูงกวาเกณฑ 

3.ความเพียงพอของประเภทวัสดุ

อุปกรณส่ือการเรียนรูตอจํานวน

นักศึกษา 

4.17 .81 มาก 7.466** สูงกวาเกณฑ 

4.ภายในหองเรียนมีคอมพิวเตอรที่มี

คุณภาพและไดมาตรฐาน 
3.98 .92 มาก 4.702** สูงกวาเกณฑ 

5.ภายในหองเรียนมีเครื่องพิมพ

คอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและได

มาตรฐาน  

3.93 .95 มาก 4.056** สูงกวาเกณฑ 

6.ภายในหองเรียนมีเครื่องมือ                 

ส่ือโสตทัศนูปกรณครบถวนที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน  

4.10 .84 มาก 6.438** สูงกวาเกณฑ 

7.มีระบบการใหบริการ ขอแนะนํา

เกี่ยวกับการใชอุปกรณ 
3.68 .99 มาก 1.669 ไมสูงกวา

เกณฑ 

8.มีความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ       

ส่ือการเรียนรู 
4.08 .82 มาก 6.468** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.00 .73 มาก 6.178** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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จากตาราง 20  แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาเห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

ประเด็นวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ในองคประกอบ

ดานปจจัยนําเขา และแยกเปนรายขอ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการ

จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นของวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู       

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา และแยกเปน   

รายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 21 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นงบประมาณ 

      สนับสนุนการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัย 

      นําเขา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู      
1.มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของ

อาจารย 
4.13 .73 มาก 7.834** สูงกวาเกณฑ 

2.มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของนิสิต

นักศึกษา 
3.97 .87 มาก 4.925** สูงกวาเกณฑ 

3.มีงบประมาณสําหรับการจัดซื้อส่ือ 

ตํารา วารสาร 
3.95 .84 มาก 4.837** สูงกวาเกณฑ 

4.มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา

อาจารย 
4.13 .68 มาก 8.437** สูงกวาเกณฑ 

5.มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษา     

ดูงานในประเทศ 
4.24 .64 มาก 10.534** สูงกวาเกณฑ 

6.มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษา     

ดูงานในตางประเทศ 
4.19 .76 มาก 8.274** สูงกวาเกณฑ 

7.มีการจัดสรรทุนเพื่อนิสิตนักศึกษาที่

เรียนดีประพฤติดีแตขาดแคลนทุน

ทรัพย 

3.80 1.02 มาก 2.697** สูงกวาเกณฑ 

8.มีงบประมาณเพื่อจัดประชุมติดตาม

ผลงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย 
4.08 .72 มาก 7.326** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.06 .63 มาก 8.111** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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จากตาราง 21 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ใน

องคประกอบดานปจจัยนําเขา และแยกเปนรายขอ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นงบประมาณสนับสนุน

การเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา และ

แยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 22 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

       คุณภาพจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการวางแผนการ 

       จัดการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู ในองคประกอบดานกระบวนการ                     

       เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 
 

ตัวบงชี้คุณภาพของ
กระบวนการจัดการเรยีนรู 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

การวางแผนการจัดการเรยีนรู      
1.มีการเตรียมแผนการเรียนรู  ประเด็น

และรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู 
4.52 .55 มากที่สุด 16.884** สูงกวาเกณฑ 

2.ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายวิธี

และเปนวิธีที่สามารถพัฒนาสติปญญา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.38 .56 มาก 14.232** สูงกวาเกณฑ 

3.มีการเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณเฉพาะทาง 
4.55 .57 มากที่สุด 16.665** สูงกวาเกณฑ 

4.มีการเตรียมส่ือและอุปกรณการเรียนรู

ที่กระตุนการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา 
4.35 .67 มาก 11.477** สูงกวาเกณฑ 

5.มีเอกสาร ตําราอางอิงประกอบการ

จัดการเรียนรูที่ทันสมัยและใหนิสิต

นักศึกษาอานเพิ่มเติม 

4.27 .74 มาก 9.429** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.41 .48 มาก 17.091** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 

จากตาราง 22 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นการวางแผนการจัดการเรียนรู  ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู ในองคประกอบ

ดานกระบวนการ  และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการวางแผนการจัดการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพ

ของกระบวนการจัดการเรียนรู ในองคประกอบดานกระบวนการ อยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 ตัวบงชี้ยอย คือ (1) มีการเตรียมแผนการเรียนรู ประเด็นและรายละเอียดของ

เนื้อหาการเรียนรู และ (2) มีการเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณเฉพาะทาง   

 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 ตัวบงชี้ยอย 

คือ (1) ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายวิธีและเปนวิธีที่สามารถพัฒนาสติปญญาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (2) มีการเตรียมสื่อและอุปกรณการเรียนรูที่กระตุนการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา และ    

(3) มีเอกสาร ตําราอางอิงประกอบการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและใหนิสิตนักศึกษาอานเพิ่มเติม 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการวางแผนการจัดการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการ

จัดการเรียนรู ในองคประกอบดานกระบวนการ แยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ตาราง 23 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการจัดกิจกรรม         

      การเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู ในองคประกอบดานกระบวนการ                       

      เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 
 

ตัวบงชี้คุณภาพของ
กระบวนการจัดการเรยีนรู 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
6.กระตุนใหนิสิตนกัศึกษาคิดเชิงบูรณาการ 

ทําเปน มีพลังรวม ที่ตอบสนอง

สติปญญาและประสบการณที่

หลากหลาย 

4.52 .55 มากที่สุด 16.884** สูงกวาเกณฑ 

7.เนนการศึกษาคนควา อานและนํา

ประเด็นตางๆ มาวิเคราะห วิพากษ 

วิจารณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

4.50 .67 มากที่สุด 13.490** สูงกวาเกณฑ 

8.กระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดวิเคราะห 

สังเคราะห สรางสรรค เพื่อใหเกิดพลังใน

เชิงอุดมการณของนิสิตนักศึกษาแตละคน  

4.44 .67 มาก 12.720** สูงกวาเกณฑ 

9.เนนการศึกษาคนควาดวยตนเองจาก

แหลงการเรียนรูทีห่ลากหลาย 
4.61 .54 มากที่สุด 18.652** สูงกวาเกณฑ 

10.อาจารยนําผลงานวิจัยมาพัฒนา 

การจัดการเรียนรู 
4.26 .66 มาก 10.324** สูงกวาเกณฑ 

11.สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเขียนบทความ

วิชาการในแตละรายวิชา 
4.60 .58 มากที่สุด 16.990** สูงกวาเกณฑ 

12.มีชองทางการตีพิมพบทความ

วิชาการ/วิจัยใหแกนิสิตนักศึกษา 
4.55 .74 มาก 12.841** สูงกวาเกณฑ 

13.จัดโครงการศึกษาดูงาน

ศิลปวัฒนธรรมภาคสนาม 
4.63 .60 มากที่สุด 17.157** สูงกวาเกณฑ 

14.สนับสนุนใหมีการรวมมือทําวิจัย   

ทั้งในและตางประเทศ 
4.32 .77 มาก 9.636** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.49 .43 มาก 20.760** สูงกวาเกณฑ 

 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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จากตาราง 23  แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู ในองคประกอบดาน

กระบวนการ  และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของ

กระบวนการจัดการเรียนรู ในองคประกอบดานกระบวนการ อยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 ตัวบงชี้ยอย คือ (1) กระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดเชิงบูรณาการ ทําเปน มีพลัง

รวมที่ตอบสนองสติปญญาและประสบการณที่หลากหลาย (2) เนนการศึกษาคนควา อานและนํา

ประเด็นตางๆ มาวิเคราะห วิพากษวิจารณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  (3) เนนการศึกษาคนควา

ดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  (4) สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเขียนบทความวิชาการใน

แตละรายวิชา  และ (5) จัดโครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมภาคสนาม   

 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 4 ตัวบงชี้ยอย 

คือ  (1) กระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหเกิดพลังในเชิงอุดมการณของนิสิต

นักศึกษาแตละคน (2) อาจารยนําผลงานวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู (3) มีชองทางการตีพิมพ

บทความวิชาการ/วิจัยใหแกนิสิตนักศึกษา และ (4) สนับสนุนใหมีการรวมมือทําวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศ 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการ

เรียนรู ในองคประกอบดานกระบวนการ แยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ตาราง 24 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการวัดและ 

      ประเมินผลการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู ในองคประกอบดาน 

      กระบวนการ เมื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของ
กระบวนการจัดการเรยีนรู 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

การวัดและประเมินผล       
การเรยีนรู 

     

15.มีระบบการวัดและประเมินผล

หลากหลายวิธี ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ 

และการมีสวนรวมในการเรียนรู 

4.51 .53 มากที่สุด 17.396** สูงกวาเกณฑ 

16.มีระบบการจัดการเรียนรูใหนิสิต

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนด 

โดยเฉพาะ การติดตามการทํา

วิทยานิพนธ 

4.45 .67 มาก 12.866** สูงกวาเกณฑ 

17.กําหนดใหนิสิตนักศึกษาติดตอกับ

อาจารยอยางสม่ําเสมอ 
4.24 .84 มาก 8.022** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.40 .57 มาก 14.318** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 

จากตาราง 24 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู ใน

องคประกอบดานกระบวนการ  และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู      

ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู ในองคประกอบดานกระบวนการ อยูในระดับสูงกวา

เกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบงชี้ยอย คือ  (1) มีระบบการวัดและประเมินผลหลากหลายวิธี ทั้ง

ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการเรียนรู 

 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 ตัวบงชี้ยอย 

คือ (1) มีระบบการจัดการเรียนรูใหนิสิตนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนด โดยเฉพาะการติดตาม

การทําวิทยานิพนธ และ (2) กําหนดใหนิสิตนักศึกษาติดตอกับอาจารยสม่ําเสมอ 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการ

จัดการเรียนรู ในองคประกอบดานกระบวนการ แยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 25 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหารจัดการ ใน 

      องคประกอบดานกระบวนการ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของ 
การบรหิารจดัการ 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

การบริหารจัดการ      
1.มีกระบวนการบริหารงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพ พิจารณาจากความ

เหมาะสม โปรงใส และตรวจสอบได 

4.41 .54 มาก 15.247** สูงกวาเกณฑ 

2.มีแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสม

และยืดหยุน 
4.56 .59 มากที่สุด 16.284** สูงกวาเกณฑ 

3.มีการดําเนินการตามแผนการบริหาร

จัดการ 
4.54 .57 มากที่สุด 16.445** สูงกวาเกณฑ 

4.มีการสรางขวัญและกําลังใจแก

บุคลากร 
4.30 .75 มาก 9.738** สูงกวาเกณฑ 

5.มีบรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ/การมี

สวนรวมภายในสถาบันดวยพลังรวมที่

ทุกคนมีความสุข 

4.52 .59 มากที่สุด 15.652** สูงกวาเกณฑ 

6.มีความชัดเจนในการสื่อสาร 4.43 .70 มาก 11.934** สูงกวาเกณฑ 

7.มีหนวยงานสนับสนุนการบริหาร

จัดการ 
4.26 .70 มาก 9.789** สูงกวาเกณฑ 

8.มีบุคลากรสนับสนุนการทํางานของ

คณาจารย 
4.37 .68 มาก 11.597** สูงกวาเกณฑ 

9.อาจารยไดรับภาระงานที่เหมาะสม 4.32 .72 มาก 10.305** สูงกวาเกณฑ 

10.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ      

ไดรับภาระงานที่เหมาะสม 
4.32 .68 มาก 10.837** สูงกวาเกณฑ 
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของ 
การบรหิารจดัการ 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

การบริหารจัดการ (ตอ)      
11.มีระบบการใหคําปรึกษาที่เหมาะสม

กับความตองการของนิสิตนักศึกษา    
4.01 .87 มาก 5.345** สูงกวาเกณฑ 

12.มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปน

กรรมการบริหารหลักสูตร 
4.57 .59 มากที่สุด 16.511** สูงกวาเกณฑ 

13.มีการรับฟงความคิดเห็นของผูมี  

สวนไดสวนเสียในคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

4.44 .72 มาก 11.781** สูงกวาเกณฑ 

14.มีการประเมินประสิทธิภาพการ

บริหารของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

4.43 .61 มาก 13.777** สูงกวาเกณฑ 

15.มีการนําผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการบริหารมาปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร 

4.49 .55 มาก 16.268** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.40 .44 มาก 18.280** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 

จากตาราง 25 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดาน

คุณภาพของการบริหารจัดการ ในองคประกอบดานกระบวนการ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่

กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดาน

คุณภาพของการบริหารจัดการ ในองคประกอบดานกระบวนการ อยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 4 ตัวบงชี้ยอย คือ (1) มีแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและยืดหยุน  

(2) มีการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการ (3) มีบรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ/การมีสวนรวม

ภายในสถาบัน ดวยพลังรวมที่ทุกคนมีความสุข และ (4) มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปน

กรรมการบริหารหลักสูตร 

 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 11 ตัวบงชี้ยอย

คือ  (1) มีกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาจากความเหมาะสม โปรงใส และ

ตรวจสอบได (2) มีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร (3) มีความชัดเจนในการสื่อสาร  

(4) มีหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ (5) มีบุคลากรสนับสนุนการทํางานของคณาจารย  

(6) อาจารยไดรับภาระงานที่เหมาะสม (7) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับภาระงานที่เหมาะสม 

(8) มีระบบการใหคําปรึกษาที่เหมาะสมกับความตองการของนิสิตนักศึกษา (9) มีการรับฟงความ

คิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (10) มีการประเมินประสิทธิภาพการ

บริหารของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ (11) มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหาร

มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร  

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดานคุณภาพของการบริหารจัดการ ในองคประกอบดานกระบวนการ  แยก

เปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ตาราง 26 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นคุณลักษณะเชิง 

      วิชาการและวิชาชีพของดุษฎีบัณฑิต ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต ในองคประกอบดานผลผลิต  

      เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 
 

ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎบีัณฑิต 
n = 82 ระดับ

ความ  
เห็นดวย 

t ความหมาย 
X  S.D. 

คุณลักษณะเชิงวิชาการและวิชาชีพ      
1.มีความสามารถในการแสวงหาขอมูล

และความรูใหมทางศิลปวัฒนธรรม 
4.58 .52 มากที่สุด 18.901** สูงกวาเกณฑ 

2.มีทักษะในการแกปญหาโดยใชความรู

ประสบการณในวิชาชีพ 
4.56 .52 มากที่สุด 18.354** สูงกวาเกณฑ 

3.มีทักษะในการคิดวิเคราะห วิจารณ 

และการจัดการ 
4.60 .52 มากที่สุด 19.193** สูงกวาเกณฑ 

4.มีความรูความเชี่ยวชาญภาคทฤษฎีใน

สาขาวิชา 
4.60 .49 มากที่สุด 20.143** สูงกวาเกณฑ 

5.มีความรูความเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติใน

สาขาวิชา 
4.54 .50 มากที่สุด 18.709** สูงกวาเกณฑ 

6.มีความสามารถในการประยุกตใช

ความรูความสามารถใหเกิดประสิทธิผล

กับหนวยงาน 

4.61 .49 มากที่สุด 20.475** สูงกวาเกณฑ 

7.มีความรู ความเขาใจและสามารถใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3.99 .82 มาก 5.361** สูงกวาเกณฑ 

8.มีความรู ความเขาใจในลักษณะงานที่

ตองใชการคํานวณ 
3.78 .86 มาก 2.950** สูงกวาเกณฑ 

9.มีความเชี่ยวชาญในดานคอมพิวเตอร 

และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
4.04 .76 มาก 6.386** สูงกวาเกณฑ 

10.มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิง

สรางสรรคและพัฒนารวมกับชุมชนได 
4.10 .78 มาก 6.942** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.34 .46 มาก 16.500** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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จากตาราง 26 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นคุณลักษณะเชิงวิชาการและวิชาชีพของดุษฎีบัณฑิต ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต ใน

องคประกอบดานผลผลิต และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นคุณลักษณะเชิงวิชาการและวิชาชีพของ

ดุษฎีบัณฑิต ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต ในองคประกอบดานผลผลิต  อยูในระดับสูงกวาเกณฑ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 6 ตัวบงชี้ยอย คือ (1) มีความสามารถในการแสวงหาขอมูลและความรูใหม

ทางศิลปวัฒนธรรม (2) มีทักษะในการแกปญหาโดยใชความรูประสบการณในวิชาชีพ (3) มีทักษะใน

การคิดวิเคราะห วิจารณ และการจัดการ (4) มีความรูความเชี่ยวชาญภาคทฤษฎีในสาขาวิชา  

(5) มีความรูความเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติในสาขาวิชา และ (6) มีความสามารถในการประยุกตใชความรู

ความสามารถใหเกิดประสิทธิผลกับหนวยงาน 

 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 4 ตัวบงชี้ยอย 

คือ (1) มีความรู ความเขาใจและสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2) มีความรูความเขาใจใน

ลักษณะงานที่ตองใชการคํานวณ (3) มีความเชี่ยวชาญในดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

และ (4) มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิงสรางสรรคและพัฒนารวมกับชุมชนได  

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นคุณลักษณะเชิงวิชาการและวิชาชีพของดุษฎีบัณฑิต ตัวบงชี้คุณภาพ

ของดุษฎีบัณฑิต ในองคประกอบดานผลผลิต แยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ     

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 27 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

       คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นคุณลักษณะทาง 

       สังคมของดุษฎีบัณฑิต ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต ในองคประกอบดานผลผลิต เมื่อ 

       เปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎบีัณฑิต 
n = 82 ระดับ

ความ  
เห็นดวย 

t ความหมาย 
X  S.D. 

คุณลักษณะทางสังคม      
11.รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น/ทํางาน

เปนทีมรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.49 .61 มาก 14.580** สูงกวาเกณฑ 

12.มีความรับผิดชอบทํางานจนสําเร็จ 

และเปนงานที่มีคุณภาพ 
4.48 .59 มาก 14.906** สูงกวาเกณฑ 

13.มีความตรงตอเวลาและบริหารเวลา

อยางมีประสิทธิภาพ 
4.43 .57 มาก 14.796** สูงกวาเกณฑ 

14.มีภาวะผูนํา เชื่อม่ันในตัวเองเมื่อทํา

ส่ิงที่ดีที่สุด 
4.48 .55 มาก 16.080** สูงกวาเกณฑ 

15.มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 4.56 .55 มากที่สุด 17.579** สูงกวาเกณฑ 

16.มีบุคลิกภาพทีน่าเชื่อถือ สงางามและสุขุม 4.38 .64 มาก 12.404** สูงกวาเกณฑ 

17.มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง

จริยธรรมเชิงวิชาการ 
4.69 .49 มากที่สุด 22.126** สูงกวาเกณฑ 

18.มีความรอบรูในศาสตรตางๆ และ

ความรูทั่วไป 
4.37 .62 มาก 12.669** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.48 .44 มาก 20.038** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 

จากตาราง 27 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นคุณลักษณะทางสังคมของดุษฎีบัณฑิต ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต ในองคประกอบดาน

ผลผลิต และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี
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บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นคุณลักษณะทางสังคมของดุษฎีบัณฑิต ตัวบงชี้คุณภาพของ

ดุษฎีบัณฑิต ในองคประกอบดานผลผลิต อยูในระดับสูงกวาเกณฑ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 ตัวบงชี้ยอย คือ  (1) มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม และ (2) มีคุณธรรม 

จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ 

 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 6 ตัวบงชี้ยอย 

คือ (1) รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน/ทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ (2) มีความ

รับผิดชอบทํางานจนสําเร็จ และเปนงานที่มีคุณภาพ (3) มีความตรงตอเวลาและบริหารเวลาอยางมี

ประสิทธิภาพ (4) มีภาวะผูนํา เชื่อมั่นในตัวเองเมื่อทําสิ่งที่ดีที่สุด (5) มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ สงางาม

และสุขุม และ (6) มีความรอบรูในศาสตรตางๆ และความรูทั่วไป 

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ประเด็นคุณลักษณะทางสังคมของดุษฎีบัณฑิต ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎี

บัณฑิต ในองคประกอบดานผลผลิต แยกเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

  

ตาราง 28 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาตอการกําหนดตัวบงชี้ 

      คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดานคุณภาพของ            

      ปริญญานิพนธ ในองคประกอบดานผลผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ (3.50) เปนรายขอ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของ      
ปริญญานิพนธ 

n = 82 ระดับ
ความ  

เห็นดวย 
t ความหมาย 

X  S.D. 

ปริญญานิพนธ      

1.ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ 4.48 .57 มาก 15.460** สูงกวาเกณฑ 

2.มีการประเมินผลงานวิจัยดวยวิธีตางๆ  4.32 .63 มาก 11.817** สูงกวาเกณฑ 

3.ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับและไดรับการ

อางอิง 
4.30 .68 มาก 10.729** สูงกวาเกณฑ 

4.มีสัดสวนของปริญญานิพนธที่ไดรับ

ทุนทั้งภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนปริญญานิพนธทั้งหมด 

4.28 .76 มาก 9.323** สูงกวาเกณฑ 

5.เปนผลงานที่สงผลกระทบตอวิชาการ 

สังคมและชุมชน 
4.32 .72 มาก 10.305** สูงกวาเกณฑ 

6.เปนผลงานที่แสดงออกถึงการสรางองค

ความรูใหมหรือวิธีการในการศึกษา/

สรางสรรคที่รวมสมัย  

4.63 .56 มากที่สุด 18.477** สูงกวาเกณฑ 

7.เปนผลงานวิจัยที่ตรงตามปรัชญาของ

หลักสูตร  
4.67 .50 มากที่สุด 21.277** สูงกวาเกณฑ 

รวม 4.43 .51 มาก 16.522** สูงกวาเกณฑ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 

จากตาราง 28 แสดงวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดาน

คุณภาพของปริญญานิพนธ ในองคประกอบดานผลผลิต  และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดานคุณภาพของ
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ปริญญานิพนธ  ในองคประกอบดานผลผลิต อยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยใน

ระดับมากที่ สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 ตัวบงชี้ยอย คือ (1) เปนผลงานที่แสดงออกถึงการสรางองคความรูใหมหรือ

วิธีการในการศึกษา/สรางสรรคที่รวมสมัย และ (2) เปนผลงานวิจัยที่ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร 

 สวน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ที่เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนด

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 ตัวบงชี้ยอย 

คือ  (1) ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ (2) มีการประเมินผลงานวิจัยดวยวิธีการตางๆ   

(3) ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิง (4) มีสัดสวนของปริญญานิพนธที่ไดรับทุนทั้งภายใน

และภายนอกสถาบันตอจํานวนปริญญานิพนธทั้งหมด และ (5) เปนผลงานที่สงผลกระทบตอวิชาการ 

สังคมและชุมชน 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ดานคุณภาพของปริญญานิพนธ ในองคประกอบดานผลผลิต แยกเปน    

รายขอ ทั้งหมดอยูในระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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สวนที่สาม การวิเคราะหความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือ ผูแทน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม โดยการกําหนดคาน้ําหนัก

องคประกอบคุณภาพ 3 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้หลัก ซึ่งคาน้ําหนักรวม เทากับ 100 คะแนน และ

กําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา โดยแบงเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน และ ตัวบงชี้

คุณภาพเฉพาะ ดังตาราง  

 

ตาราง 29 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

      การกําหนดคาน้ําหนักขององคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี  

      บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ใน 3 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้หลัก 170 ตัวบงชี้ยอย 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
การกําหนดคาน้ําหนักลําดับที ่ แนวทางการพิจารณา 

1 2 3 4 5 X  Med 
1.องคประกอบคุณภาพดานปจจยันําเขา   50 50 50 35 30 43 50 
   1.1 คุณภาพของอาจารย  (23 ตัว) 10 20 10 8 8 11.2 10 

   1.2 คุณภาพของนิสิตนักศึกษา (18 ตัว) 8 5 8 6 8 7 8 
   1.3 คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร (12 ตัว) 10 10 10 6 4 8 10 

   1.4 คุณภาพของหลักสูตร (19 ตัว) 10 10 10 8 6 8.8 10 
   1.5 คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู (41 ตัว) 12 5 12 7 4 8 7 

2. องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ   30 30 30 30 50 34 30 
   2.1 คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู (17 ตัว)    15 20 15 15 30 19 15 
   2.2 คุณภาพของการบริหารจัดการ (15 ตัว) 15 10 15 15 20 15 15 

3. องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต   20 20 20 35 20 23 20 
   3.1 คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต (18 ตัว) 10 5 10 15 10 10 10 

   3.2 คุณภาพของปริญญานิพนธ/งานวิจัย (7 ตัว) 10 15 10 20 10 13 10 

 

      จากตาราง 29 แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม      

สวนใหญ กําหนดคาน้ําหนักขององคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา มากที่สุด รองลงมาคือ 

องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ และองคประกอบคุณภาพดานผลผลิต ตามลําดับ ทั้งนี้มี

จํานวน 1 คน ที่กําหนดคาน้ําหนักขององคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ มากที่สุด   
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      สัดสวนคาน้ําหนักขององคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้หลัก พิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ย

และคามัธยฐาน ประกอบกับจํานวนตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ พบวา แนวทางการพัฒนา

องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 9 ตัวบงชี้หลัก ใน 3 องคประกอบคุณภาพ มี 2 แนวทาง ดังนี้ 

    แนวทางที่หนึ่ง พิจารณาคามัธยฐานประกอบกับจํานวนตัวบงชี้ 

1. องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนาํเขา    คาน้ําหนักเทากับ     50   คะแนน 

1.1 ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย     คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 

1.2 ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา    คาน้ําหนักเทากับ       8   คะแนน 

1.3 ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร   คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 

1.4 ตัวบงชี้คุณภาพของหลกัสูตร    คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 

1.5 ตัวบงชี้คุณภาพของทรพัยากรสนับสนนุการเรียนรู คาน้ําหนักเทากับ     12   คะแนน 

2. องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ    คาน้ําหนักเทากับ     30   คะแนน  

2.1 ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู คาน้ําหนักเทากับ     15   คะแนน 

2.2 ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ   คาน้ําหนักเทากับ     15   คะแนน  

3. องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต     คาน้ําหนักเทากับ     20   คะแนน  

3.1 ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบณัฑิต   คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 

3.2 ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานพินธ    คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 

แนวทางที่สอง พิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยประกอบกับจํานวนตัวบงชี้ 

1. องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนาํเขา    คาน้ําหนักเทากับ     45   คะแนน 

1.1 ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย     คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 

1.2 ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา    คาน้ําหนักเทากับ       7   คะแนน 

1.3 ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร   คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 

1.4 ตัวบงชี้คุณภาพของหลกัสูตร    คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 

1.5 ตัวบงชี้คุณภาพของทรพัยากรสนับสนนุการเรียนรู คาน้ําหนักเทากับ       8   คะแนน 

2. องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ    คาน้ําหนักเทากับ     30   คะแนน  

2.1 ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู คาน้ําหนักเทากับ     15   คะแนน 

2.2 ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ   คาน้ําหนักเทากับ     15   คะแนน  

3. องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต     คาน้ําหนักเทากับ     25   คะแนน  

3.1 ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบณัฑิต   คาน้ําหนักเทากับ     15   คะแนน 

3.2 ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานพินธ    คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 
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สวนผลการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งแบงเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน (พ) และตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ (ฉ)  ดังตาราง 

 

ตาราง 30 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

      การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม     

      แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

การสรรหาและคัดเลือกอาจารย       
1.มีความสามารถและประสบการณการวิจัยทาง

ศิลปวัฒนธรรม 
พ ฉ ฉ ฉ พ  

2.สามารถใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการวิจัยทาง

ศิลปวัฒนธรรมได 
พ ฉ ฉ ฉ พ  

3.มีความสามารถสรางเครือขายวิจัยกับนักวิชาการอื่นๆ ฉ ฉ ฉ ฉ ฉ  

4.มีความรูเกี่ยวกับศาสตรและเนื้อหาวิชาที่สอน(มนุษยศาสตร/

สังคมศาสตร/วัฒนธรรม/ศิลปกรรมศาสตร) 
พ พ พ พ พ พ 

5.มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการสอน พ ฉ พ ฉ ฉ  

6.มีความศรัทธาในการสอน พ พ พ ฉ ฉ  

7.มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่ทําการสอน พ ฉ พ พ พ  

8.มีประสบการณตรงตามสาขาวิชาที่ทําการสอน พ พ พ พ พ พ 

9.มีกระบวนการคิดวิเคราะหและสังเคราะห พ พ ฉ ฉ พ  
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ตาราง 30 (ตอ) 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

การสรรหาและคัดเลือกอาจารย (ตอ)       
10.มีความสามารถในการรับรู การชื่นชม และการวิเคราะห

เชิงสุนทรียะ 
ฉ ฉ ฉ ฉ ฉ ฉ 

11.มีความรูความเขาใจ อุดมการณในเชิงประเมินคุณคา

วัฒนธรรม 
ฉ พ ฉ ฉ ฉ  

ภาระงานของอาจารย       

12.มีภาระงานครบตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน พ พ พ ฉ พ  

13.การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา พ พ ฉ ฉ พ  

14.การเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ฉ ฉ ฉ ฉ พ  

15.การเปนกรรมการวิชาการภายในและภายนอกสถาบัน ฉ ฉ พ ฉ ฉ  

การพัฒนาอาจารย       

16.เขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับชาติอยางนอย 1 ครั้งตอป 
พ ฉ ฉ ฉ พ  

17.นําเสนอผลงานวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรม      

ระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งตอป 
ฉ พ ฉ พ ฉ  

18.มีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาใน

ภูมิภาคอาเซียน 
ฉ ฉ ฉ พ ฉ  

19.ดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาในการเขาสูตําแหนง

วิชาการในระดับที่สูงขึ้น เทียบกับเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พ พ ฉ พ พ  
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ตาราง 30 (ตอ) 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

การเผยแพรผลงานทางวชิาการ/งานวจิัย       

20.มีบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติอยางนอย 1 เร่ืองตอป 
ฉ ฉ ฉ พ พ  

21.มีหนังสือ/ตําราที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 1 เลมใน

ระยะเวลา 3 ป (กรณี รองศาสตราจารยขึ้นไป) 
พ พ ฉ พ พ  

22.มีผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมที่จัด

แสดงในระดับชาติอยางนอย 1 ครั้งตอป 
ฉ พ พ พ พ  

23.มีผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมที่จัด

แสดงในระดับนานาชาติ 1 ครั้ง  ในระยะเวลา 2 ป 
ฉ พ พ พ ฉ  

 

       จากตาราง 30 แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

ทั้งสามแหง มีความคิดเห็นตอการกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของอาจารยที่แตกตางกัน โดย

ประเภทตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนดสอดคลองกันทั้งสามแหง มีจํานวน 3 ตัวบงชี้ยอย พบวา กําหนดเปน   

ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน จํานวน 2 ตัวบงชี้ยอย คือ มีความรูเกี่ยวกับศาสตรและเนื้อหาวิชาที่สอน

(มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร/วัฒนธรรม/ศิลปกรรมศาสตร) และ มีประสบการณตรงตามสาขาวิชาที่ทําการ

สอน สวนกําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ยอย คือ มีความสามารถในการรับรู การ

ชื่นชม และการวิเคราะหเชิงสุนทรียะ ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกอาจารย 
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ตาราง 31 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

      การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม    

      แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของนสิิตนักศกึษา 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา       
1.มีการกําหนดคุณสมบัติและประสบการณของ                   

ผูเขาศึกษาที่หลากหลาย 
พ ฉ พ พ ฉ  

2.มีการทดสอบภาษาอังกฤษ พ พ พ พ พ พ 

3.มีการทดสอบวิชาเฉพาะ พ พ พ พ พ พ 

4.มีการนําเสนอเคาโครงการทําปริญญานิพนธ พ ฉ พ พ พ  

5.มีการนําเสนอแฟมผลงาน (Portfolio) พ ฉ พ พ พ  

การพัฒนานสิิตนักศึกษา       

6.มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม  พ พ พ พ พ พ 

7.มีกิจกรรมการฝกทักษะทางคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย พ พ พ พ พ พ 

8.มีกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ พ พ พ พ พ พ 

9.มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศใน

แตละรายวิชา 
พ พ พ พ พ พ 

10.มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมใน

ตางประเทศที่สัมพันธกับศิลปวัฒนธรรม 
พ พ พ พ พ พ 

11.มีการสรางสรรคกิจกรรมเชิงวิชาการโดยการใหนิสิต       

จัดประชุม/สัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ 
ฉ พ พ พ ฉ  
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ตาราง 31 (ตอ) 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของนสิิตนักศกึษา 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

การประเมินผลนิสิตนกัศกึษา       

12.อาจารยและนิสิตนักศึกษามีความศรัทธาตอกัน พ พ ฉ พ ฉ  

13.มีทัศนคติที่ดีตอหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษา และวิชาชีพ

ของตน 
พ ฉ ฉ พ พ  

14.มีคุณลักษณะการใฝรู การแสวงหาความรู  และการศึกษา

คนควาวิจัย 
พ ฉ พ พ พ  

15.มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรค พ ฉ ฉ พ พ  

16.มีวินัยและอุดมการณในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

ในสังคม/ชุมชน   
ฉ ฉ ฉ ฉ ฉ ฉ 

17.มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม พ ฉ พ พ ฉ  

18.มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ พ ฉ พ พ พ  

 

      จากตาราง 31 แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ทั้งสามแหง  มีความคิดเห็นตอการกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษาที่แตกตางกัน  

โดยประเภทตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนดสอดคลองกันทั้งสามแหง มีจํานวน 8 ตัวบงชี้ยอย พบวากําหนด

เปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน จํานวน 7 ตัวบงชี้ยอย คือ มีการทดสอบภาษาอังกฤษ มีการทดสอบวิชา

เฉพาะ  ซึ่งเปนตัวบงชี้เกี่ยวกับการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม มี

กิจกรรมการฝกทักษะทางคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย  มีกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ มีกิจกรรม

การศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศในแตละรายวิชา และมีกิจกรรมการศึกษาดูงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศที่สัมพันธกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนานิสิต

นักศึกษา สวนที่กําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ จํานวน 1 ตัวบงชี้ยอย คือ มีวินัยและอุดมการณใน

การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมในสังคม/ชุมชน ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพเกี่ยวกับการประเมินผลนิสิต

นักศึกษา   
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ตาราง 32 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

       การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม    

       แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของผูบรหิารหลักสูตร 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

1.มีวิสัยทัศนและภาวะผูนําที่มองอนาคตของสังคม ชุมชน ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
พ ฉ พ ฉ พ  

2.มีความมุงมั่นที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการ พ ฉ พ พ พ  

3.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ชี้นําหรือเปนผูนําสังคมได ฉ ฉ ฉ พ ฉ  

4.มีวิสัยทัศนและความสามารถในดานการสรางความรวมมือ

ระหวางหนวยงานและสถาบัน 
ฉ พ พ พ ฉ  

5.เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอกในวิชาชีพเดียวกัน พ ฉ พ พ ฉ  

6.เปนผูทํางานดานวัฒนธรรม ฉ ฉ พ ฉ พ  

7.มีความรู ความเขาใจทางดานวัฒนธรรม  พ พ พ พ พ พ 

8.มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนศิลปกรรม   พ พ พ พ พ พ 

9.มีความรู ความเขาใจทางดานการบริหารจัดการ   พ ฉ พ พ พ  

10.มีความรู ความเขาใจทางดานการศึกษาและการบริหาร

วิชาการ 
พ ฉ พ พ พ  

11.มีงานวิจัย/งานสรางสรรคเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับศิลปะ

และวัฒนธรรม 
ฉ ฉ พ พ พ  

12.มีความสามารถบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ พ พ พ พ พ พ 

 

จากตาราง 32 แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม    

ทั้งสามแหง มีความคิดเห็นตอการกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตรที่แตกตาง

กัน โดยประเภทตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนดสอดคลองกันทั้งสามแหง มีจํานวน 3 ตัวบงชี้ยอย พบวา 

กําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐานทั้งหมด คือ มีความรูความเขาใจทางดานวัฒนธรรม มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนศิลปกรรม และ มีความสามารถบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ 
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ตาราง 33 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

       การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

       แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

คุณลักษณะของหลกัสูตร       

1.มีการจัดหลักสูตรที่สามารถมีความรวมมือไดระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
ฉ พ ฉ พ ฉ  

2.เนนความเปนเลิศทางวิชาการ พ ฉ พ พ พ  

3.มีลักษณะของสหวิทยาการที่สอดคลองกับ                      

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิภาค พื้นที่ทางวัฒนธรรม  
พ ฉ พ พ พ  

4.มีลักษณะของสหวิทยาการที่สงผลตอการพัฒนาสงัคม/

ชุมชน 
พ ฉ ฉ พ พ  

5.เนนใหนิสิตนักศึกษารูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะห และ

สรางสรรค 
พ ฉ พ พ พ  

6.คํานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ

แผนพัฒนาอุดมศึกษา 
พ พ พ พ พ พ 

7.ใหความสําคัญกับภาคทฤษฎี พ พ พ พ พ พ 

8.ใหความสําคัญกับภาคปฏิบัติ พ พ พ พ พ พ 

9.เนื้อหาสาระครอบคลุมเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิภาค 

และสากล 
พ ฉ พ พ พ  

10.มีรายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะที่เพียงพอใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
พ พ พ พ พ พ 

11.มีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้งมิติกวางและลุมลึก พ พ พ พ พ พ 

12.มีวิทยานิพนธที่มีคุณภาพที่สงผลกระทบตอสังคม พ ฉ ฉ พ ฉ  

13.เปนหลักสูตรที่เนนการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อสรางองค

ความรูใหมที่รวมสมัย 
ฉ ฉ ฉ พ พ  
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ตาราง 33 (ตอ) 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

การพัฒนาและประเมินหลักสูตร       

14.มีการศึกษา วิเคราะห รวบรวมความตองการของทองถิ่น 

สังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
พ ฉ ฉ พ พ  

15.มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจากภายนอก พ พ พ พ พ พ 

16.นําผลการประเมินผูใชบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร พ พ พ พ พ พ 

17.ไดรับการยอมรับการโอนหนวยกิตระหวางสถาบัน ฉ พ พ ฉ ฉ  

18.ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พ พ พ พ พ พ 

19.ไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 
พ พ พ พ พ พ 

 

จากตาราง 33 แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม      

ทั้งสามแหง มีความคิดเห็นตอการกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตรที่แตกตาง

กัน  โดยประเภทตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนดสอดคลองกันทั้งสามแหง มีจํานวน 9 ตัวบงชี้ยอย พบวา 

กําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐานทั้งหมด คือ คํานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ

แผนพัฒนาอุดมศึกษา ใหความสําคัญกับภาคทฤษฎี  ใหความสําคัญกับภาคปฏิบัติ มีรายวิชาใน

หมวดรายวิชาเฉพาะที่เพียงพอใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  มีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุม

ทั้งมิติกวางและลุมลึก ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะของหลักสูตร มีคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธจากภายนอก  นําผลการประเมินผูใชบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร ไดรับการรับรองคุณภาพ

และมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาและประเมินหลักสูตร 
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ตาราง 34 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

       การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

       แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ประเด็นหองสมุด ในองคประกอบดาน 

       ปจจัยนําเขา 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุน        
การเรยีนรู 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

หองสมุด       

1.ระยะเวลาการยืมหนังสือในหองสมุดมีความเหมาะสมกับ

ความตองการของผูรับบริการ 
พ พ พ พ พ พ 

2.ชวงเวลาของการเปดใหบริการหองสมุดมีความเหมาะสม

กับความตองการของผูรับบริการ 
พ พ พ พ พ พ 

3.มีระบบการยืมหนังสือออนไลน พ พ พ พ ฉ  

4.มีปริมาณหนังสือตําราภาษาไทยในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
พ พ พ พ พ พ 

5.มีความหลากหลายของหนังสือตําราภาษาไทยในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
พ พ พ พ พ พ 

6.มีปริมาณวารสารภาษาไทยในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่

เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ 
พ พ พ พ พ พ 

7.มีความหลากหลายของวารสารภาษาไทยในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
พ พ พ พ พ พ 

8.มีปริมาณหนังสือตําราภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
พ พ พ พ พ พ 

9.มีความหลากหลายของหนังสือตําราภาษาอังกฤษใน

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 
พ พ พ พ พ พ 

10.มีปริมาณวารสารภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
พ พ พ พ พ พ 

11.มีความหลากหลายของวารสารภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
พ พ พ พ พ พ 
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ตาราง 34 (ตอ) 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุน        
การเรยีนรู 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

หองสมุด (ตอ)       

12.ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการใหบริการ พ พ พ พ พ พ 

13.ความเพียงพอของประเภทสื่อวัสดุอุปกรณที่ใหบริการ พ ฉ พ พ พ  

14.ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในหองสมุด   พ พ พ พ พ พ 

15.ความเหมาะสมของแสงสวางภายในหองสมุด  พ พ พ พ พ พ 

16.มีหองน้ําที่เพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ พ พ พ พ พ พ 

17.สุขภัณฑภายในหองน้ํามีความสะอาด ถูกสุขอนามัย พ พ พ พ พ พ 

 

  จากตาราง 34 แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม      

ทั้งสามแหง สวนใหญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันกับการกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของ

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ประเด็นหองสมุด โดยกําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน ยกเวน 2     

ตัวบงชี้ยอย ที่กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มีความคิดเห็นไม

สอดคลองกัน  คือ มีระบบการยืมหนังสือออนไลน และ ความเพียงพอของประเภทสื่อวัสดุอุปกรณที่

ใหบริการ 
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ตาราง 35 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

      การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

      แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ประเด็นแหลงการเรียนรู ใน 

      องคประกอบดานปจจัยนําเขา 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุน        
การเรยีนรู 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

แหลงการเรยีนรู       

1.มีการออกแบบอาคารสถานที่ตรงกับวัตถุประสงคของ     

การจัดการศึกษา 
พ พ ฉ พ พ  

2.มีพื้นที่/หองสัมมนา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ

การศึกษาคนควาของนิสิตที่เปนสัดสวน 
พ พ พ พ พ พ 

3.มีจํานวนหองเรียนที่เหมาะสม พ พ พ พ พ พ 

4.สภาพอาคารและหองตางๆ มีความสะอาด  พ พ พ พ พ พ 

5.สภาพอาคารและหองตางๆ มีการตกแตงที่เอื้อใหเกิด

สุนทรียะ 
ฉ พ พ พ พ  

6.บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของอาคารสถานที่มีพื้นที่สีเขียว พ พ พ พ พ พ 

7.อาคารมีระบบแสงที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู พ พ พ พ พ พ 

8.มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ทความเร็วสูงภายในอาคารเรียน พ พ พ พ พ พ 

9.มีพื้นที่/ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู/         

การจัดกิจกรรม 
พ พ ฉ พ ฉ  

 

จากตาราง 35  แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม      

ทั้งสามแหง สวนใหญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันกับการกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของ

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ประเด็นแหลงการเรียนรู  โดยกําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน 

ยกเวน 3 ตัวบงชี้ยอย ที่กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มีความ

คิดเห็นไมสอดคลองกัน  คือ มีการออกแบบอาคารสถานที่ตรงกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

สภาพอาคารและหองตางๆ มีการตกแตงที่เอ้ือใหเกิดสุนทรียะ และมีพื้นที่/ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู/การจัดกิจกรรม 

 



148 
 

  

ตาราง 36 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

       การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

       แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ประเด็นวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู ใน 

       องคประกอบดานปจจัยนําเขา 
 

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุน        
การเรยีนรู 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

วัสดุอุปกรณสื่อการเรียนรู       

1.มีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ   

วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู 
พ พ พ พ พ พ 

2.มีการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณส่ือการเรียนรู 
พ พ พ พ พ พ 

3.ความเพียงพอของประเภทวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรูตอ

จํานวนนักศึกษา 
พ พ พ พ พ พ 

4.ภายในหองเรียนมีคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน พ ฉ พ พ พ  

5.ภายในหองเรียนมีเครื่องพิมพคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ   

และไดมาตรฐาน  
พ ฉ พ พ พ  

6.ภายในหองเรียนมีเครื่องมือส่ือโสตทัศนูปกรณครบถวนที่มี

คุณภาพและไดมาตรฐาน  
พ ฉ พ พ พ  

7.มีความทันสมัยของวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู พ ฉ พ พ พ  

 

จากตาราง 36 แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันกับการ

กําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ประเด็นวัสดุอุปกรณส่ือ       

การเรียนรู  โดยกําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐานทั้งหมด สวนความคิดเห็นของกรรมการบริหาร

หลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้งสามแหง ที่สอดคลองกันกับการกําหนด

ประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ประเด็นวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู โดย

กําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน จํานวน 3 ตัวบงชี้ยอย คือ มีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู มีการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณส่ือการเรียนรู  และความเพียงพอของประเภทวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรูตอจํานวนนักศึกษา 
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ตาราง 37 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

       การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

       แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ประเด็นงบประมาณสนับสนุนการ 

       เรียนรู ในองคประกอบดานปจจัยนําเขา 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุน       
การเรยีนรู 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู       

1.มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารย  พ พ พ ฉ พ  

2.มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของนิสิตนักศึกษา พ พ พ พ ฉ  

3.มีงบประมาณสําหรับการจัดซื้อส่ือ ตํารา วารสาร ฉ พ พ พ พ  

4.มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย พ พ พ ฉ พ  

5.มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดูงานในประเทศ พ พ พ พ พ พ 

6.มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดูงานตางประเทศ พ พ พ ฉ พ  

7.มีการจัดสรรทุนเพื่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดี      

แตขาดแคลนทุนทรัพย 
ฉ พ ฉ พ ฉ  

8.มีงบประมาณเพื่อจัดประชุมติดตามผลงานวิจัยและ

นําเสนอผลงานวิจัย 
ฉ พ พ พ ฉ  

 

จากตาราง 37 แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

ทั้งสามแหง มีความคิดเห็นตอการกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรู ประเด็นงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู ที่แตกตางกัน โดยประเภทตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนด

สอดคลองกันทั้งสามแหง มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ยอย พบวา กําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน คือ มี

งบประมาณสนับสนุนการศึกษาดูงานในประเทศ  
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ตาราง 38 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

      การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

      แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู ในองคประกอบดานกระบวนการ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัด 
การเรยีนรู 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

การวางแผนการจัดการเรยีนรู       

1.มีการเตรียมแผนการเรียนรู  ประเด็นและรายละเอียดของ

เนื้อหาการเรียนรู 
พ พ พ พ พ พ 

2.ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายวิธีและเปนวิธีที่สามารถ

พัฒนาสติปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
พ พ พ พ ฉ  

3.มีการเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณเฉพาะทาง พ ฉ พ ฉ พ  

4.มีการเตรียมส่ือและอุปกรณการเรียนรูที่กระตุนการเรียนรู

ของนิสิตนักศึกษา 
พ พ พ พ ฉ  

5.มีเอกสาร ตําราอางอิงประกอบการเรียนรูที่ทันสมัยและให

นิสิตนักศึกษาอานเพิ่มเติม 
พ พ พ พ พ พ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู       

6.กระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดเชิงบูรณาการ ทําเปน มีพลังรวม 

ที่ตอบสนองสติปญญาและประสบการณที่หลากหลาย 
ฉ พ พ พ ฉ  

7.เนนการศึกษาคนควา อานและนําประเด็นตางๆ มา

วิเคราะห วิพากษวิจารณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
พ พ พ พ พ พ 

8.กระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค 

เพื่อใหเกิดพลังในเชิงอุดมการณของนิสิตนักศึกษาแตละคน  
ฉ พ พ พ ฉ  

9.เนนการศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู        

ที่หลากหลาย 
พ พ พ พ พ พ 

10.อาจารยนําผลงานวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู ฉ ฉ พ พ พ  

11.สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเขียนบทความวิชาการในแตละ

รายวิชา 
พ ฉ พ พ พ  

12.มีชองทางการตีพิมพบทความวิชาการ/วิจัยใหแกนิสิต นักศึกษา ฉ พ พ ฉ พ  

13.จัดโครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมภาคสนาม พ พ พ ฉ พ  

14.สนับสนุนใหมีการรวมมือทําวิจัยทั้งในและตางประเทศ ฉ พ พ ฉ พ  
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ตาราง 38 (ตอ) 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัด 
การเรยีนรู 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู       

15.มีระบบการวัดและประเมินผลหลากหลายวิธี ทั้ง

ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการเรียนรู 
พ พ พ พ พ พ 

16.มีระบบการจัดการเรียนรูใหนิสิตนักศึกษาสําเร็จการศึกษา

ตามกําหนด โดยเฉพาะ การติดตามการทําวิทยานิพนธ 
พ พ พ พ พ พ 

17.กําหนดใหนิสิตนักศึกษาติดตอกับอาจารยอยางสม่ําเสมอ พ พ พ พ พ พ 

 

  จากตาราง 38 แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม      

ทั้งสามแหง มีความคิดเห็นตอการกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู  

ที่แตกตางกัน  โดยประเภทตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนดสอดคลองกันทั้งสามแหง มีจํานวน 7 ตัวบงชี้ยอย 

พบวา กําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐานทั้งหมด คือ  มีการเตรียมแผนการเรียนรูประเด็นและ

รายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู มีเอกสารตําราอางอิงประกอบการเรียนรูที่ทันสมัยและใหนิสิต

นักศึกษาอานเพิ่มเติม ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนรู เนนการศึกษา

คนควาอานและนําประเด็นตางๆ มาวิเคราะหวิพากษวิจารณและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  เนนการศึกษา

คนควาดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู มีระบบการวัดและประเมินผลหลากหลายวิธีทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการมีสวนรวมใน

การเรียนรู มีระบบการจัดการเรียนรูใหนิสิตนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนด โดยเฉพาะการ

ติดตามการทําวิทยานิพนธ  และกําหนดใหนิสิตนักศึกษาติดตอกับอาจารยอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งเปน    

ตัวบงชี้คุณภาพเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
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ตาราง 39 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

      การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

      แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ ในองคประกอบดานกระบวนการ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

1.มีกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

พิจารณาจากความเหมาะสม โปรงใส และตรวจสอบได 
พ พ พ ฉ พ  

2.มีแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและยืดหยุน พ พ พ พ พ พ 

3.มีการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการ พ พ พ พ พ พ 

4.มีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร พ พ พ พ พ พ 

5.มีบรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ/การมีสวนรวมภายใน

สถาบันดวยพลังรวมที่ทุกคนมีความสุข 
พ พ พ พ ฉ  

6.มีความชัดเจนในการสื่อสาร พ พ พ พ พ พ 

7.มีหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู พ พ พ พ พ พ 

8.มีบุคลากรสนับสนุนการทํางานของคณาจารย พ พ พ พ พ พ 

9.อาจารยไดรับภาระงานที่เหมาะสม พ พ พ พ พ พ 

10.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับภาระงานที่เหมาะสม พ พ พ พ พ พ 

11.มีระบบใหคําปรึกษาที่เหมาะสมกับความตองการของนิสิต

นักศึกษา  
ฉ พ พ พ ฉ  

12.มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนกรรมการบริหารหลักสูตร ฉ ฉ ฉ พ ฉ  

13.มีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียใน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
พ พ พ พ พ พ 

14.มีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารของ   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ฉ พ พ พ พ  

15.มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารมา

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร 
พ พ พ พ พ พ 

 



153 
 

  

  จากตาราง 39  แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม     

ทั้งหมด สวนใหญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันกับการกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของการ

บริหารจัดการ  โดยกําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน  ยกเวน 5 ตัวบงชี้ยอย ที่กรรมการบริหาร

หลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน คือ มีกระบวนการ

บริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาจากความเหมาะสมโปรงใสและตรวจสอบได มี

บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ/การมีสวนรวมภายในสถาบันดวยพลังรวมที่ทุกคนมีความสุข มีระบบ

การใหคําปรึกษาที่เหมาะสมกับความตองการของนิสิตนักศึกษา มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปน

กรรมการบริหารหลักสูตร และมีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
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ตาราง 40 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

      การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

      แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต ในองคประกอบดานผลผลิต 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎบีัณฑิต 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

คุณลักษณะเชิงวิชาการและวิชาชีพ       

1.มีความสามารถในการแสวงหาขอมูลและความรูใหม     

ทางศิลปวัฒนธรรม 
พ ฉ พ ฉ พ  

2.มีทักษะในการแกปญหาโดยใชความรูประสบการณใน

วิชาชีพ 
พ พ พ ฉ ฉ  

3.มีทักษะในการคิดวิเคราะห วิจารณ และการจัดการ พ พ พ ฉ พ  

4.มีความรูความเชี่ยวชาญภาคทฤษฎีในสาขาวิชา พ พ ฉ ฉ พ  

5.มีความรูความเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติในสาขาวิชา พ พ ฉ ฉ พ  

6.มีความสามารถในการประยุกตใชความรูความสามารถให

เกิดประสิทธิผลกับหนวยงาน 
ฉ พ พ ฉ ฉ  

7.มีความรู ความเขาใจและสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อ   

การสื่อสาร 
พ พ พ พ พ พ 

8.มีความรู ความเขาใจในลักษณะงานที่ตองใชการคํานวณ พ พ พ พ พ พ 

9.มีความเชี่ยวชาญในดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี     

การสื่อสาร   
พ พ พ พ พ พ 

10.มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิงสรางสรรคและ

พัฒนารวมกับชุมชนได 
ฉ พ พ ฉ พ  
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ตาราง 40 (ตอ)  

 

ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎบีัณฑิต 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

คุณลักษณะทางสงัคม       

11.รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น/ทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
พ พ พ พ ฉ  

12.มีความรับผิดชอบทํางานจนสําเร็จ และเปนงาน              

ที่มีคุณภาพ 
พ พ พ พ พ พ 

13.มีความตรงตอเวลาและบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ พ พ พ พ พ พ 

14.มีภาวะผูนํา เชื่อม่ันในตัวเองเมื่อทําส่ิงที่ดีที่สุด พ พ พ พ ฉ  

15.มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม พ พ ฉ พ ฉ  

16.มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ สงางามและสุขุม พ พ ฉ พ ฉ  

17.มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ พ พ พ พ พ พ 

18.มีความรอบรูในศาสตรตางๆ และความรูทั่วไป พ พ พ พ ฉ  

 

จากตาราง 40 แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม      

ทั้งสามแหง สวนใหญมีความคิดเห็นตอการกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิตที่

แตกตางกัน โดยประเภทตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนดสอดคลองกันทั้งสามแหง มีจํานวน 6 ตัวบงชี้ยอย 

พบวา  กําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐานทั้งหมด คือ  มีความรูความเขาใจและสามารถใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความรูความเขาใจในลักษณะงานที่ตองใชการคํานวณ มีความ

เชี่ยวชาญในดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพลักษณะเชิงวิชาการ

และวิชาชีพของดุษฎีบัณฑิต สวนมีความรับผิดชอบทํางานจนสําเร็จและเปนงานที่มีคุณภาพ มีความ

ตรงตอเวลาบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ เปน

ตัวบงชี้คุณลักษณะทางสังคมของดุษฎีบัณฑิต 
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ตาราง 41 ความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตอ 

      การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   

      แยกตามตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ ในองคประกอบดานผลผลิต 

 

ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ 

สถาบันอุดมศึกษา 

ความ
สอดคลอง 

มศว มข. มมส. 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

ดุษ
ฎบี

ัณ
ฑติ

 

กร
รม
กา
ร 

1.ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ พ พ พ ฉ พ  

2.มีการประเมินผลงานวิจัยดวยวิธีตางๆ  ฉ พ ฉ ฉ พ  

3.ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิง ฉ ฉ ฉ ฉ ฉ ฉ 

4.มีสัดสวนของปริญญานิพนธที่ไดรับทุนทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบันตอจํานวนปริญญานิพนธทั้งหมด 
พ พ ฉ พ ฉ  

5.เปนผลงานที่สงผลกระทบตอวิชาการ สังคมและชุมชน ฉ ฉ พ ฉ พ  

6.เปนผลงานที่แสดงออกถึงการสรางองคความรูใหม 

หรือวิธีการในการศึกษา/สรางสรรคที่รวมสมัย  
พ ฉ พ ฉ พ  

7.เปนผลงานวิจัยที่ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร ฉ ฉ ฉ ฉ ฉ ฉ 

 

จากตาราง 41 แสดงวา กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม      

ทั้งสามแหง สวนใหญมีความคิดเห็นตอการกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธที่

แตกตางกัน โดยประเภทตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนดสอดคลองกันทั้งสามแหง มีจํานวน 2 ตัวบงชี้ยอย 

พบวา กําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะทั้งหมด คือ ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิง 

และเปนผลงานวิจัยที่ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร 
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          สวนที่สี่   สรุปผลการสนทนากลุมจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหาร

หลักสูตรและดุษฎีบัณฑิตที่เปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อศึกษาความเหมาะสม

ของการนําองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ไปใช 

             จากการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ตามขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการวิจัย โดยการกําหนดคาน้ําหนักองคประกอบคุณภาพ 3 องคประกอบ 

9 ตัวบงชี้หลัก 170 ตัวบงชี้ยอย ผูวิจัยไดพิจารณาความเหมาะสมของตัวบงชี้ยอยใหอยูในขอเดียวกัน

โดยจัดขอคําถามที่อยูในกลุมหรือหมวดเดียวกันเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง ทําใหตัวบงชี้ลดลงเหลือ  

149 ตัว จากจํานวนทั้งหมด 170 ตัว  ซึ่งผลการสนทนากลุมยอยของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร   

กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิตที่เปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของทั้ง

สามแหง มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน คือ เลือกแนวทางที่ 2 พิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยประกอบกับ

จํานวนตัวบงชี้  ทําใหผลการศึกษาความเหมาะสมของการนําคาน้ําหนักองคประกอบและตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช ใน 3 องคประกอบ 9 ตัว

บงชี้หลัก 149 ตัวบงชี้ยอย ดังรายละเอียด 

1.  องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนาํเขา    คาน้ําหนักเทากับ     45   คะแนน 

1.1 ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย  (21 ตัว)  คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 

1.2 ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา (14 ตัว) คาน้ําหนักเทากับ       7   คะแนน 

1.3 ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร (12 ตัว) คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 

1.4 ตัวบงชี้คุณภาพของหลกัสูตร (17 ตัว)  คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 

1.5 ตัวบงชี้คุณภาพของทรพัยากรสนับสนนุการเรียนรู คาน้ําหนักเทากับ       8   คะแนน 

(35 ตัว)        

2.  องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ    คาน้ําหนักเทากับ     30   คะแนน  

2.1 ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู คาน้ําหนักเทากับ     15   คะแนน 

(15 ตัว)        

2.2 ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ (12 ตัว) คาน้ําหนักเทากับ     15   คะแนน  

3.  องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต     คาน้ําหนักเทากับ     25   คะแนน  

3.1 ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบณัฑิต (16 ตัว)  คาน้ําหนักเทากับ     15   คะแนน 

3.2 ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานพินธ (7 ตัว) คาน้ําหนักเทากับ     10   คะแนน 
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 สวนการศึกษาความเหมาะสมของการนําประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  ไปใช  พบวา  ผลการสนทนากลุมยอยของประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร  กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิตที่เปนกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ทั้งสามแหง มีความคิดเห็นยืนยันตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพที่สอดคลอง

กันมากขึ้น  คือ มีความคิดเห็นตอประเภทตัวบงชี้คุณภาพที่สอดคลองกันจากเดิม มีจํานวน 73 ตัวบงชี้

ยอย (จํานวนตัวบงชี้ยอยทั้งหมด 170 ตัว) คิดเปนรอยละ 42.94 โดยกําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพ

พื้นฐาน จํานวน 69 ตัวบงชี้ยอย  ตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ จํานวน 4 ตัวบงชี้ยอย เพิ่มข้ึนเปน จํานวน 

112 ตัวบงชี้ยอย (จํานวนตัวบงชี้ยอยทั้งหมด 149 ตัว) คิดเปนรอยละ 75.17 โดยกําหนดเปนตัวบงชี้

คุณภาพพื้นฐาน จํานวน 103 ตัวบงชี้ยอย และตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ จํานวน 9 ตัวบงชี้ยอย  ดังนี้ 

 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร   กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิตที่เปนกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทัง้สามแหง มีความคิดเห็นยนืยนัตอการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ

พื้นฐานที่สอดคลองกัน จํานวน 103 ตัวบงชี้ยอย ดังรายละเอียด 

1.  องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา 5 ตัวบงชี้หลัก 71 ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย  

1.1 ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย จํานวน 11 ตัวบงชี้ยอย ไดแก 

 การสรรหาและคัดเลือกอาจารย  มีดังนี ้

1.1.1 มีความสามารถและประสบการณการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม 

1.1.2 สามารถใหคําปรึกษาแนะนาํเกี่ยวกับการวิจัยทางศิลปวฒันธรรม 

1.1.3 มีความรูและประสบการณตรงตามศาสตรที่สอน (มนุษยศาสตร/ 

สังคมศาสตร/วัฒนธรรม/ศิลปกรรมศาสตร) 

1.1.4 มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาทีท่ําการสอน 

1.1.5 มีกระบวนการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 
ภาระงานของอาจารย มีดังนี ้

1.1.6 มีภาระงานครบตามพนัธกจิทั้ง 4 ดาน (กรณีอาจารยประจํา) 

1.1.7 การทาํหนาทีอ่าจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา 

การพัฒนาอาจารย มีดงันี ้

1.1.8 เขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ อยางนอย  

1 คร้ังตอป 

1.1.9 ดําเนนิการใหเปนไปตามระยะเวลาในการเขาสูตําแหนงวิชาการในระดับที่ 
สูงขึ้น เทียบกบัเกณฑของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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การเผยแพรผลงานทางวิชาการ/วิจัยของอาจารย มีดังนี ้

1.1.10 มีหนงัสือ/ตาํราที่ไดรับการตพีิมพเผยแพร 1 เลม ในระยะเวลา 3 ป 

(กรณีรองศาสตราจารย) 

  1.1.11 มีผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของกับศิลปวฒันธรรมที่จัดแสดงในระดับ

นานาชาติ 1 คร้ัง ในระยะเวลา 2 ป 

1.2 ตัวบงชี้คุณภาพของนสิิตนักศกึษา จํานวน 10 ตัวบงชี้ยอย  ไดแก 

การคัดเลอืกนสิิตนักศึกษา  มีดังนี ้

1.2.1 มีการทาํทดสอบภาษาอังกฤษ 

1.2.2 มีการทดสอบวิชาเฉพาะ 

1.2.3 มีการนาํเสนอเคาโครงการทาํปริญญานพินธ 
1.2.4 มีการนาํเสนอแฟมผลงาน (Portfolio) 

การพัฒนานิสิตนักศึกษา มดีังนี ้

1.2.5 มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตนกัศึกษาใหม 
1.2.6 มีกิจกรรมการฝกทักษะทางคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย 

1.2.7 มีกิจกรรมการฝกทักษะภาษาอังกฤษ 

1.2.8 มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศิลปวฒันธรรมในประเทศในแตละรายวิชา 

1.2.9 มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศิลปวฒันธรรมในตางประเทศที่สัมพนัธกับ 

ศิลปวัฒนธรรม 

การประเมนิผลนิสิตนักศกึษา มีดงันี ้

1.2.10  มีทัศนคติที่ดตีอหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศกึษา และวิชาชพีของตน 

1.3 ตัวบงชี้คุณภาพของผูบรหิารหลักสูตร จํานวน 7 ตัวบงชี้ยอย  ไดแก 

1.3.1 มีวิสัยทัศนและภาวะผูนําทีม่องอนาคตของสังคม ชุมชน ในระดับชาติและ 

นานาชาต ิ

1.3.2 มีความมุงมัน่ที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 
1.3.3 มีความรูความเขาใจทางดานวัฒนธรรม 

1.3.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนศิลปกรรม 

1.3.5 มีความรูความเขาใจทางดานการบรหิารจดัการ 
1.3.6 มีความรูความเขาใจทางดานการศึกษาและการบริหารวิชาการ 
1.3.7 มีความสามารถบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ 
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1.4 ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร  จาํนวน 14 ตัวบงชี้ยอย  ไดแก 

คุณลักษณะของหลักสูตร 

1.4.1 เนนความเลิศทางวิชาการ 
1.4.2 มีลักษณะสหวิทยาการที่ครอบคลุมและสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น  

ภูมิภาค พืน้ทีท่างวัฒนธรรม 

1.4.3 มีลักษณะของสหวทิยาการทีส่งผลตอการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

1.4.4 เนนใหนิสิตนกัศึกษารูจกัคิดวิเคราะห สังเคราะห และสังสรรค 
1.4.5 คํานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนพัฒนาอุดมศึกษา 

1.4.6 ใหความสําคญักับภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
1.4.7 มีรายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะที่เพียงพอใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ 

หลักสูตร 

1.4.8 มีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้งมิตกิวางและลึก 

1.4.9 เปนหลกัสูตรที่เนนการศึกษาคนควาวิจยัเพื่อสรางองคความรูใหมที่รวมสมัย 

การพัฒนาและประเมินหลักสูตร 

1.4.10    มีการศกึษาวเิคราะหรวบรวมความตองการของทองถิน่สงัคม เพื่อพฒันาหลกัสูตร 

1.4.11  มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจากภายนอก 

1.4.12  นาํผลการประเมินผูใชดุษฎีบัณฑิตมาปรบัปรุงหลักสูตร 
1.4.13 ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสํานกังานคณะกรรมการ         

การอุดมศึกษา 

1.4.14 ไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
     1.5 ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู จํานวน 29 ตัวบงชี้ยอย  

ประกอบดวย 

หองสมุด  มีดงันี ้

1.5.1 ระยะเวลาการยมืหนังสือในหองสมดุมีความเหมาะสมกับความตองการของ 

ผูรับบริการ 

1.5.2 ชวงเวลาของการเปดใหบริการหองสมุดมคีวามเหมาะสมกับความตองการ 
ของผูรับบริการ 

1.5.3 มีปริมาณของสื่อการเรียนรู (หนงัสือตํารา/วารสาร) ภาษาไทยในสาขาวิชา 

ศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ 
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1.5.4 มีความหลากหลายของสื่อการเรียนรู (หนังสือตํารา/วารสาร) ภาษาไทยใน

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

1.5.5 มีปริมาณของสื่อการเรียนรู (หนงัสือตํารา/วารสาร) ภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ 

1.5.6 มีความหลากหลายของสื่อการเรียนรู (หนังสือตํารา/วารสาร) ภาษาองักฤษ 

ในสาขาวิชาศลิปวัฒนธรรม 

1.5.7 ประสิทธิภาพของเจาหนาทีใ่นการใหบริการ 
1.5.8 ความเพียงพอของประเภทสือ่วัสดุอุปกรณที่ใหบริการ 
1.5.9 ความเหมาะสมของอุณหภูมภิายในหองสมุด 

1.5.10  ความเหมาะสมของแสงสวางภายในหองสมุด 

1.5.11 มีหองน้ําที่เพยีงพอกับความตองการของผูรับบริการ 
1.5.12 สุขภัณฑภายในหองน้าํมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย 

แหลงการเรียนรู  มีดงันี ้

1.5.13 มีพื้นที่/หองสมัมนา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาคนควาของ 

นิสิตที่เปนสัดสวน มีจํานวนหองเรียนที่เหมาะสม 

                        1.5.14  มีจาํนวนหองเรยีนที่เหมาะสม 

                        1.5.15  สภาพอาคารและหองตางๆ มีความสะอาด 

1.5.16 สภาพอาคารและหองตางๆ มีการตกแตงทีเ่อื้อใหเกิดสุนทรียะ 

1.5.17 บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของอาคารสถานที่มพีืน้ที่สีเขยีว 

1.5.18 อาคารมีระบบแสงและอุณหภูมิที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 
                        1.5.19  มีระบบเครือขายอินเตอรเนท็ความเร็วสงูภายในอาคารเรียน 

วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู  มีดังนี ้

1.5.20 มีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู 
1.5.21 มีการวิเคราะหและจัดลําดบัความสาํคัญของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณส่ือ 

การเรียนรู 

1.5.22 ความเพียงพอของประเภทวสัดุอุปกรณส่ือการเรียนรูตอจํานวนนิสิตนกัศึกษา 

1.5.23 ภายในหองเรยีนมีเครื่องมือส่ือโสตทัศนูปกรณครบถวนที่มีคุณภาพและได 
มาตรฐาน 

1.5.24 มีความทนัสมยัของวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู 
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งบประมาณสนับสนนุการเรียนรู  มีดังนี ้

1.5.25 มีเงนิทนุสนับสนุนการวิจยัของอาจารย 
1.5.26 มีงบประมาณสนับสนนุเกีย่วกับส่ือการเรียนรู 
1.5.27 มีงบประมาณสนับสนนุการพัฒนาอาจารย 
1.5.28 มีงบประมาณสนับสนนุการศึกษาดูงานในประเทศ 

1.5.29 มีงบประมาณสนับสนนุการศึกษาดูงานตางประเทศ 

2. องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ 2 ตัวบงชีห้ลัก 19 ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย  

2.1 ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู  จํานวน 10 ตัวบงชี้ยอย  ไดแก 

การวางแผนการจัดการเรียนรู มีดังนี ้

2.1.1 มีการเตรียมแผนการเรียนรู ประเดน็และรายละเอยีดของเนื้อหาการเรียนรู 

            2.1.2 มีการเชิญผูเชีย่วชาญที่มีประสบการณเฉพาะทางการจดักิจกรรมการเรียนรูดังนี ้

2.1.3 เนนการศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูทีห่ลากหลาย อานและ 

นําประเดน็ตางๆ มาวิเคราะห วิพากษวิจารณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกนั 

2.1.4 สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเขยีนบทความวชิาการในแตละรายวิชา 

2.1.5 มีชองทางและสนับสนนุการตีพิมพบทความวิชาการ/วิจยัใหแกนิสิตนกัศึกษา 

2.1.6 จัดโครงการศกึษาดงูานศิลปวัฒนธรรมภาคสนาม 

2.1.7 สนับสนนุใหมกีารรวมมือทําวิจัยทั้งในและตางประเทศการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู มีดงันี ้

2.1.8 มีระบบการวัดและประเมินผลหลากหลายวิธี ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการ 
มีสวนรวมในการเรียนรู 

2.1.9 มีระบบการจัดการเรียนรูใหนสิิตนักศึกษาสาํเร็จการศึกษาตามกาํหนด  

โดยเฉพาะการติดตามการทาํวทิยานพินธ 

2.1.10  กําหนดใหนิสิตนักศึกษาติดตอกับอาจารยอยางสม่ําเสมอ 

    2.2 ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ จํานวน 9 ตัวบงชีย้อย ไดแก 

2.2.1  มกีระบวนการบริหารงบประมาณทีม่ีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก 

ความเหมาะสม โปรงใสและตรวจสอบได 

2.2.2  มีแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและยืดหยุน 

2.2.3  มีการดําเนนิการตามปรัชญาและแผนการบริหารจัดการ 
2.2.4  มีการสรางขวญัและกําลังแกบุคลากร 
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2.2.5  มีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรและสรางความชัดเจนในการสื่อสาร 

2.2.6  มีหนวยงานและบุคลากรสนับสนนุการจดัการเรียนรู 
2.2.7  บุคลากรไดรับภาระงานที่เหมาะสม 

2.2.8  มีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
2.2.9  มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารมาปรบัปรุงและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการหลกัสูตร 

 3. องคประกอบคุณภาพของผลผลิต 2 ตัวบงชี้หลกั 13 ตัวบงชีย้อย ประกอบดวย  

3.1 ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎบีัณฑิต จํานวน 10 ตัวบงชี้ยอย ไดแก 

คุณลักษณะเชิงวิชาการและวิชาชีพ  มีดงันี ้

3.1.1   มีความสามารถในการแสวงหาขอมูลและความรูใหมทางศิลปวัฒนธรรม 

3.1.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห วิจารณ และการจัดการ 
3.1.3 มีความรูความเชี่ยวชาญภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวชิา 

3.1.4 มีความรูความเขาใจและสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3.1.5 มีความรูความเขาใจในลักษณะงานที่ตองใชการคํานวณ 

3.1.6 มีความเชี่ยวชาญในดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
3.1.7  มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชงิสรางสรรคและพฒันารวมกับชุมชนได 
คุณลักษณะทางสงัคม  มีดังนี ้

3.1.8 มีความรับผิดชอบทํางานจนสําเร็จและเปนงานที่มีคณุภาพ 

3.1.9 มีความตรงตอเวลาและบรหิารเวลาอยางมปีระสิทธิภาพ 

3.1.10 มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทัง้จริยธรรมเชิงวชิาการ 
3.2 ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ จาํนวน 3 ตัวบงชี้ยอย ไดแก 

3.2.1  ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ 

3.2.2  มีการประเมินผลวิจัยดวยวิธตีางๆ 

3.2.3 เปนผลงานที่แสดงออกถึงการสรางองคความรูใหมหรือวธิีการศึกษา/ 

สรางสรรคที่รวมสมัย 

ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร กรรมการบริหารหลกัสูตรและดุษฎีบัณฑิตที่เปนกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทัง้สามแหง มีความคิดเห็นยนืยนัตอการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ

เฉพาะที่สอดคลองกัน จํานวน 9 ตัวบงชีย้อย ดังรายละเอียด 
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1. องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนาํเขา 3 ตัวบงชี้หลกั 6 ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย

1.1 ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย  จาํนวน 3 ตัวบงชีย้อย ไดแก 

1.1.1 มีความสามารถในการรับรู การชื่นชม และการวิเคราะเชงิสุนทรียะ 

1.1.2 มีความรูความเขาใจ อุดมการณในเชิงประเมินคุณคาวฒันธรรม 

1.1.3 การเปนกรรมการวิชาการภายในและภายนอกสถาบัน 

1.2 ตัวบงชี้คุณภาพของนสิิตนักศกึษา  จาํนวน 1 ตัวบงชี้ยอย  ไดแก 

1.2.1 มีวินยัและอุดมการณในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมในสังคม/ชุมชน 

1.3 ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร  จาํนวน 2 ตัวบงชีย้อย  ไดแก 

1.3.1 มีการจัดหลกัสูตรที่สามารถมีความรวมมอืไดระหวางสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ใน 

และตางประเทศ 

1.3.2 ไดรับการยอมรับการโอนหนวยกิตระหวางสถาบนั 
2. องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ 1 ตัวบงชี้หลกั 1 ตัวบงชี้ยอย คือ  

2.1 ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ  ไดแก 

2.1.1 มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต 1 ตัวบงชี้หลัก 2 ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย  

3.1 ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ  จาํนวน 2 ตัวบงชี้ยอย  ไดแก 

3.1.1 ผลงานวิจยัเปนทีย่อมรับและไดรับการอางอิง 
3.1.2 เปนผลงานวิจยัที่ตรงตามปรัชญาของหลกัสูตร 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิตที่เปนกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งสามแหง มีความคิดเห็นยืนยันตอการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพที่

ยังไมสอดคลองกัน จํานวน 37 ตัวบงชี้ยอย ดังรายละเอียด 

1.  องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา 5 ตัวบงชี้หลัก 22 ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย  

1.1 ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย จาํนวน 7 ตัวบงชีย้อย ไดแก 

1.1.1 มีความสามารถสรางเครือขายวิจัยกบันักวิชาการอืน่ๆ 

1.1.2 มีทักษะ เชี่ยวชาญ และศรัทธาในการสอน 

1.1.3 การเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 
1.1.4 นําเสนอผลงานทางวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ     

อยางนอย 1 ครั้งตอป 

1.1.5 มีการแลกเปลีย่นอาจารยระหวางสถาบนัอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

 



165 
 

  

1.1.6 มีบทความวชิาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
อยางนอย 1 เร่ืองตอป 

1.1.7 มีผลงานการสรางสรรคที่เกีย่วของกับศิลปวัฒนธรรมที่จดัแสดงในระดับ 

นานาชาติ 1 คร้ังในระยะเวลา 2 ป 

              1.2 ตัวบงชี้คุณภาพของนิสตินักศึกษา จาํนวน 3 ตัวบงชี้ยอย ไดแก 

    1.2.1  มีการกําหนดคุณสมบัติและประสบการณของผูเขาศึกษาทีห่ลากหลาย 

    1.2.2  มีการสรางสรรคกิจกรรมเชิงวชิาการโดยการใหนสิิตจัดประชุม/สัมมนา 

วิชาการและนาํเสนอผลงานวิชาการ 

1.2.3  อาจารยและนิสิตนักศกึษามีความศรัทธาตอกัน 

1.3 ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร จาํนวน 5 ตัวบงชี้ยอย ไดแก 

1.3.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ชี้นําหรือเปนผูนําสงัคมได 

1.3.2  มีวิสัยทศันและความสามารถในดานการสรางความรวมมือระหวาง 

หนวยงานและสถาบนั 

  1.3.3  เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอกในวิชาชพีเดียวกนั 

  1.3.4  เปนผูทาํงานดานวัฒนธรรม 

1.3.5 มีงานวจิัย/งานสรางสรรคเชงิวิชาการที่เกีย่วของกับศิลปะและวัฒนธรรม 

               1.4 ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร จาํนวน 1 ตัวบงชีย้อย  ไดแก 

1.4.1 มีวิทยานิพนธที่มีคุณภาพทีส่งผลกระทบตอสังคม 

1.5 ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู จํานวน 6 ตัวบงชี้ยอย ไดแก   

หองสมุด  มีดงันี ้

      1.5.1  มีระบบการยมืหนังสือออนไลน 

แหลงการเรียนรู  มีดงันี ้

1.5.2 มีการออกแบบอาคารสถานที่ตรงกับวัตถปุระสงคของการจัดการศึกษา 

1.5.3 มีพื้นที่/ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู/การจัดกิจกรรม 

งบประมาณสนับสนนุการเรียนรู  มีดังนี ้

1.5.4 มีเงนิทนุสนับสนุนการทาํปรญิญานิพนธของนิสิตนักศึกษา 

1.5.5 มีการจัดสรรทนุเพื่อนิสิตนกัศึกษาที่เรียนดปีระพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 
1.5.6 มีงบประมาณเพื่อจัดประชุมติดตามผลงานวิจยัและนาํเสนอผลงานวจิัย 
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2. องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ 2 ตัวบงชี้หลกั 7 ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย  

2.1 ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 ตัวบงชีย้อย ไดแก   

การวางแผนการจัดการเรียนรู  มีดังนี ้

2.1.1 ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายวิธีและเปนวิธทีี่สามารถพัฒนาสติปญญา 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.1.2  มีการเตรียมสื่อและอุปกรณการเรียนรูทีท่นัสมัยและกระตุนการเรียนรูของ 

นิสิตนักศกึษา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีดังนี ้

2.1.3  กระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดเชิงบูรณาการ ทาํเปน มพีลังรวม ที่ตอบสนอง 

สติปญญาและประสบการณที่หลากหลาย 

  2.1.4  กระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค เพือ่ใหเกิดพลงัใน

เชิงอุดมการณของนิสิตนกัศึกษาแตละคน 

2.1.5  อาจารยนาํผลงานวิจยัมาพัฒนาการจัดการเรียนรู 
               2.2 ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบงชี้ยอย ไดแก 

2.2.1  มีบรรยากาศดานมนษุยสัมพนัธ/การมีสวนรวมภายในสถาบนัดวยพลงัรวมที ่

ทุกคนมีความสุข 

2.2.2  มีระบบการใหคําปรึกษาทีเ่หมาะสมกับความตองการของนิสิตนักศึกษา 

3.  องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต 2 ตัวบงชี้หลัก 8 ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย  

3.1 ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎบีัณฑิต จํานวน 6 ตัวบงชีย้อย  ไดแก 

คุณลักษณะเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี ้

3.1.1  มีความสามารถในการประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณ 

ในวิชาชีพใหเกิดประสิทธิผลกับหนวยงาน 

คุณลักษณะทางสงัคม 

3.1.2  รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน/ทาํงานเปนทมีรวมกับผูอ่ืนไดอยางม ี

ประสิทธิภาพ 

3.1.3  มีภาวะผูนาํ เชื่อมั่นในตวัเองเมื่อทาํสิง่ที่ดทีี่สุด 

3.1.4  มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 

3.1.5  มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ สงางามและสุขุม 

3.1.6  มีความรอบรูในศาสตรตางๆ และความรูทั่วไป 
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3.2 ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ  จาํนวน 2 ตัวบงชี้ยอย  ไดแก 

  3.2.1 มีสัดสวนของปริญญานิพนธที่ไดรับทุนทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัตอ 

จํานวนปริญญานพินธทัง้หมด 

3.2.2  เปนผลงานทีส่งผลกระทบตอวิชาการ สังคมและชุมชน 

 

 สวนที่หา ผลการวิเคราะหขอมูลจากขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิตที่เปนกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยขอนแกน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเมื่อนําตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่พัฒนาขึ้นไปใชเปนแนวทางใน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร แยกตามสถาบันการศึกษา ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1.  ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่พัฒนาขึ้นนี้ 

เกิดจากผูวิจัยไดสัมภาษณขอมูลจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง เปนผลงานที่ครอบคลุมการ

จัดการคุณภาพการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม มีการพัฒนาอยางเปนระบบและสามารถนําไปใชเปน

แนวทางเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ที่มีการจัดการเรียนการสอนอยูแลวใหเกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาที่จะเปดหลักสูตร

ใหมที่เกี่ยวของทางศิลปวัฒนธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ยังสามารถนําตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น มาเปน

แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของหลักสูตรตอไป 

2.  ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่พัฒนาขึ้น 

ถือเปนงานวิจัยที่เปนตนแบบเพื่อชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษา สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่จะใชเปน

เกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมไดทั่วประเทศ และในอนาคตหากมีการพัฒนา 

ตัวบงชี้เฉพาะในแตละมหาวิทยาลัย ที่มีความแตกตางในแตละพื้นที่ ยอมแสดงใหเห็นวา ตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษาที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชไดจ ริง  ทําใหการจัดการศึกษาทาง

ศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศไดมาตรฐานแลว ยังสงผลใหแตละมหาวิทยาลัยหรือแตละพื้นที่มีรูปแบบ

การจัดการที่โดดเดนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอีกดวย  
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3.  เมื่อไดผลการวิจัยนี้ ควรผลักดันตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาที่พัฒนาขึ้นใหเกิด
ประโยชนอยางแทจริง ไมวาจะเปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยใดก็ตาม   

ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได

จัดการเรียนการสอนมาครบ 5 ปแลว ผลการวิจัยครั้งนี้จะมีสวนชวยในการวิพากษการจัดการเรียน 

การสอนของหลักสูตรตอไป 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.  ผลการวิจัยนี้เปนสิ่งสะทอนถึงระบบการจัดการหลักสูตรทางศิลปวัฒนธรรม จึงไดมีการ

พัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูการ

ปฏิบัติ โดยมีกระบวนการศึกษาคนควาอยางเปนระบบทั้งจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิชาการ

ตางๆ  และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน จะนําผลงานวิจัยนี้ไปเปนแนวทางเพื่อการประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรตามรอบของการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรในทุกระยะเวลา 5 ป 

2.  ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม” ถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญที่หลักสูตรสามารถนําไปใชได และสามารถติดตาม

คุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน นั่นคือ หากคุณภาพการจัดการศึกษาดานใดที่ยังบกพรอง ก็สามารถปรับและ

พัฒนาไดทันที   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   ควรมีการพัฒนาขอมูลเกี่ยวกับหลักฐานประกอบตัวบงชี้แตละตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความที่

ไมตรงกันของผูประเมิน เปนผลใหงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
                การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม” เปนการศึกษาที่มีกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)   

ตามแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) ที่ประกอบดวยปจจัยนําเขา(input)  กระบวนการ

(process) และผลผลิต(output) มีความมุงหมายของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผลการวิจัย และ ขอเสนอแนะ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ใน 3 องคประกอบ คือ องคประกอบดานปจจัยนําเขา องคประกอบดาน

กระบวนการ และองคประกอบดานผลผลิต  

 
วิธีการดําเนินการวิจัย  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม” แบงออกเปน 

1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  มีดังนี้ 

1.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณเพื่อการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ 

คือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ตามคุณสมบัติ    

ที่กําหนดไว จํานวน 5 คน  

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชเพื่อการกําหนดและเปรียบเทียบตัวบงชี้คุณภาพกับเกณฑที่กําหนด
คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2555 จากหลักสูตร

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาว ิชาศิลปวัฒนธรรมวิจ ัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

หลักส ูตรปร ัชญาดุษฎ ีบ ัณฑิต  สาขาว ิชาการว ิจ ัยทางศ ิลปกรรมศาสตร  มหาว ิทยาล ัย

มหาสารคาม จํานวน 100 คน ที่ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random 

sampling)   
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2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คือ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และดุษฎีบัณฑิต ทั้ง 3 

หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 16 คน  

3.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาความเหมาะสมของการนําองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ 

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช  คือ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

และดุษฎีบัณฑิตทั้ง 3 หลักสูตร ที่เปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งสิ้น 6 คน  

  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม”  แบงออกเปน 

1.  เครื่องมือที่ใชเพื่อการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้ 

1.1 แบบสัมภาษณเพื่อการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ คือ ขอที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

หมวดหมูขององคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ขอที่ 2 

ความคิดเห็นตอคุณลักษณะเฉพาะของตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และ ขอที่ 3 ขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพที่ เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม  

1.2 แบบสอบถามที่ใชเพื่อการกําหนดและเปรียบเทียบตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา  

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม กับเกณฑที่กําหนด มีขอคําถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป และตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอการ

กําหนดตัวบงชี้คุณภาพ ใน 3 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้หลัก 171 ตัวบงชี้ยอย ซึ่งเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale) ไดสงแบบสอบถามออกไป จํานวน 100 ฉบับ ไดรับแบบสอบถาม

คืนและมีความสมบูรณ จํานวน 82 ฉบับ คิดเปนรอยละ 82  

2.  เครื่องมือที่ใชเพื่อการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี 

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คือ แบบสอบถามกําหนดคาน้ําหนักองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ 

และกําหนดประเภทของตัวบงชี้  มีขอคําถามแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามปลายเปด

ใหกําหนดคาน้ําหนักองคประกอบคุณภาพ 3 องคประกอบ  9 ตัวบงชี้หลัก 170 ตัวบงชี้ยอย โดยคาน้ําหนัก

รวม  เทากับ 100 คะแนน และตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายปดที่ใหกําหนดประเภทของตัวบงชี้
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คุณภาพ แบงเปน ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน และตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ ไดสงแบบสอบถามออกไป 

จํานวน 16 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ จํานวน 12 ฉบับ คิดเปนรอยละ 75.00  

3.  เครื่องมือที่ใชเพื่อการศึกษาความเหมาะสมของการนําองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ 

การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช คือแบบสอบถามเพื่อการยืนยันผลการ

กําหนดคาน้ําหนักองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ และกําหนดประเภทของตัวบงชี้  มีขอคําถามแบงเปน 

3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการกําหนดคาน้ําหนักองคประกอบคุณภาพ 3 

องคประกอบ  9 ตัวบงชี้หลัก 149 ตัวบงชี้ยอย  โดยพิจารณาเลือกคาน้ําหนักจากคาคะแนนเฉลี่ยหรือ

คามัธยฐาน  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อยืนยันการกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพ และตอนที่ 

3 เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมเมื่อนําตัวบงชี้คุณภาพไปใช เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  ไดสงแบบสอบถามออกไป จํานวน 6 ฉบับ ไดรับแบบสอบถาม

คืนและมีความสมบูรณ จํานวน 6 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

     

การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม”  แบงออกเปน 

1.  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้ 

       1.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยการจัดหมวดหมู และแยกแยะประเด็น

ตางๆ ตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพจากแนวคิดการพัฒนาตัวบงชี้โดยการนิยามเชิงทฤษฎี

ระบบ การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และมาตรฐานการอุดมศึกษา   

       1.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อการกําหนดและเปรียบเทียบตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม กับเกณฑที่กําหนด โดย

วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination power) ดวยการทดสอบที  (dependent sample  t-test)   

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เลือกตัวบงชี้ที่มีนัยสําคัญทางสถิติมาเปนขอคําถามเพื่อการวิจัย 

จํานวน 176 ตัว และหาคาความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบวา ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

เทากับ .985  นอกจากนี้ยังปรับแกไขเนื้อหาของขอคําถามเพื่อใหเกิดความชัดเจนและปรับลดขอ

คําถามที่มีความซ้ําซอนตามขอเสนอแนะ แลวนําเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา  

ไดตัวบงชี้คุณภาพ จํานวน 171 ตัว สวนการกําหนดเกณฑการคัดเลือกตัวบงชี้ที่มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.50 

ข้ึนไป ดวยการทดสอบที (One sample  t-test) ไดตัวบงชี้ที่ผานเกณฑที่กําหนด 170 ตัว 
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2.  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คือการหาคาน้ําหนักในองคประกอบคุณภาพ 3 องคประกอบ    9  

ตัวบงชี้หลัก 170 ตัวบงชี้ยอย โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคามัธยฐาน (Median) ประกอบ

กับจํานวนตัวบงชี้คุณภาพ รวมเทากับ 100 คะแนน   และจัดประเภทตัวบงชี้คุณภาพ แบงออกเปน  

2 ประเภทคือ ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน และตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ   

3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการศึกษาความเหมาะสมของการนําองคประกอบและตัวบงชี้
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คือการยืนยันผลของคาน้ําหนัก 

ในองคประกอบคุณภาพ 3 องคประกอบ 9  ตัวบงชี้หลัก 149 ตัวบงชี้ยอย และยืนยันประเภทตัวบงชี้

คุณภาพ โดยวิธีการสนทนากลุม (Focus group interview) เพื่อหาขอสรุปรวมกันของทั้ง 3 หลักสูตร 

 
สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม”  สรุปไดดังนี้ 

1.  ผลการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้ 

1.1 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไดกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้หลัก 182 ตัวบงชี้ยอย  

มีดังนี้ องคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ องคประกอบคุณภาพ

ดานปจจัยนําเขา  องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ และองคประกอบคุณภาพดานผลผลิต โดย

องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา  มี 5 ตัวบงชี้หลัก 121 ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย ตัวบงชี้

คุณภาพของอาจารย 24 ตัว  ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา 18 ตัว  ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหาร

หลักสูตร 13 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร 17 ตัว และตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรู 49 ตัว ประกอบดวย หองสมุด  21 ตัว แหลงการเรียนรู  9 ตัว วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู  9 ตัว 

งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู  10 ตัว สวนองคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ มี 2 ตัวบงชี้หลัก 

35 ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย  ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู 20 ตัว  และตัวบงชี้

คุณภาพของการบริหารจัดการ 15 ตัว และองคประกอบคุณภาพดานผลผลิต มี 2 ตัวบงชี้หลัก 26    

ตัวบงชี้ยอย ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต  19 ตัว และตัวบงชี้คุณภาพของ       

ปริญญานิพนธ 7 ตัว  
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1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมากและมากที่สุด 

กับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ซึ่งตัวบงชี้

คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร และตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร เปน 2 ตัวบงชี้หลัก ในองคประกอบ

คุณภาพดานปจจัยนําเขาที่เห็นดวยในระดับมากที่สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ  เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑที่กําหนด พบวา ตัวบงชี้คุณภาพทั้ง 9 ตัวบงชี้หลัก อยูในระดับที่สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายองคประกอบ ตัวบงชี้หลัก และตัวบงชี้ยอย พบวา  

      องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา มี 5 ตัวบงชี้หลัก ประกอบดวย 

1.  ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย โดยรวมและรายขอ อยูในระดับสูงกวาเกณฑอยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ไดตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย จํานวน 23 ตัว  

2. ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา โดยรวม อยูในระดับสูงกวาเกณฑอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณารายขอ พบวามี 17 ตัว อยูในระดับสูงกวาเกณฑอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  มี 1 ตัว อยูในระดับสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

.05  ไดตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา จํานวน 18 ตัว 

3. ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร โดยรวมและรายขอ อยูในระดับสูงกวา

เกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ไดตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร จํานวน 12 ตัว 

4. ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร โดยรวมและรายขอ อยูในระดับสูงกวาเกณฑอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ไดตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร จํานวน 19 ตัว 

5. ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู โดยรวม อยูในระดับสูงกวา

เกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายขอ พบวามี 41 ตัว อยูในระดับสูงกวา

เกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 มี 1 ตัว อยูในระดับไมสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทําใหได  

ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู จํานวน 41 ตัว ดังรายละเอียด 

                                   5.1  ตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับหองสมุด โดยรวมและรายขอ อยูในระดับสูงกวาเกณฑ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ไดตัวบงชี้หองสมุด จํานวน 17 ตัว  

                                   5.2  ตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับแหลงการเรียนรู โดยรวมและรายขอ อยูในระดับสูงกวา

เกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ไดตัวบงชี้แหลงการเรียนรู จํานวน 9 ตัว  

                                   5.3  ตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู โดยรวม อยูในระดับสูงกวา

เกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายขอ พบวามี 7 ตัว อยูในระดับสูงกวา

เกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 มี 1 ตัว อยูในระดับไมสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทําใหได    

ตัวบงชี้วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู จํานวน 7 ตัว  
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5.4  ตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู โดยรวมและรายขอ อยูใน 

ระดับสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ไดตัวบงชี้งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู 

จํานวน 8 ตัว  

     องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ มี 2 ตัวบงชี้หลัก ประกอบดวย 

1.  ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู โดยรวมและรายขอ อยูในระดับสูง

กวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ไดตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู 

จํานวน 17 ตัว   

2.  ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ โดยรวมและรายขอ อยูในระดับสูงกวาเกณฑ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ไดตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ จํานวน 15 ตัว   

      องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต มี 2 ตัวบงชี้หลัก ประกอบดวย 

1.  ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต โดยรวมและรายขอ อยูในระดับสูงกวาเกณฑ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ไดตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต จํานวน 18 ตัว   

2.  ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ โดยรวมและรายขอ อยูในระดับสูงกวาเกณฑ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ไดตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ จํานวน 7 ตัว   

   2. ผลการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ใน 3 องคประกอบคุณภาพ 9 ตัวบงชี้หลัก 170 ตัวบงชี้ยอย มีดังนี้ 

                      2.1 การกําหนดคาน้ําหนักองคประกอบตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบวา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิต จาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยขอนแกน  มีความคิดเห็นตอการกําหนดคา

น้ําหนักองคประกอบและตัวบงชี ้ค ุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม  ที่ไมแตกตางกัน  คือกําหนดคาน้ําหนักขององคประกอบคุณภาพดานปจจัย

นําเขามากที่สุด รองลงมาคือ องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ และองคประกอบคุณภาพ

ดานผลผลิต ตามลําดับ 

       ผูวิจัยจึงพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพหลักจากคาคะแนน

เฉลี่ยและคามัธยฐาน  ประกอบกับจํานวนตัวบงชี้ในแตละองคประกอบและตัวบงชี ้คุณภาพ 

พบวา  มี 2 แนวทาง คือ  
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แนวทางที่ 1 พิจารณาจากคามัธยฐานประกอบกับจํานวนตัวบงชี้ คือ 

                            องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา กําหนดคาน้ําหนักมากที่สุด เทากับ 

50 คะแนน  ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้หลัก ซึ่งตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของ

ผูบริหารหลักสูตร และตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร กําหนดคาน้ําหนักเทากันคือ 10 คะแนน 

สวนตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา กําหนดคาน้ําหนักเทากับ 8 คะแนน และตัวบงชี้คุณภาพ

ของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู กําหนดคาน้ําหนักเทากับ 12 คะแนน สวนองคประกอบ

คุณภาพดานกระบวนการ มีคาน้ําหนักรองลงมาเทากับ 30 คะแนน ประกอบดวย 2 ตัวบงชี ้หลัก 

คือ ตัวบงชี ้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู และตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ 

กําหนดคาน้ําหนักเทากันคือ 15 คะแนน  องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต มีคาน้ําหนักเทากับ 

20 คะแนน ประกอบดวย 2 ตัวบงชี ้หลัก คือ ตัวบงชี ้ค ุณภาพของดุษฎีบัณฑิต และตัวบงชี้

คุณภาพของปริญญานิพนธ กําหนดคาน้ําหนักเทากันคือ 10 คะแนน  

แนวทางที่ 2 พิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ยประกอบกับจํานวนตัวบงชี้ คือ 

                             องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา กําหนดคาน้ําหนักมากที่สุด เทากับ 

45 คะแนน  ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้หลัก ซึ่งตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของ

ผูบริหารหลักสูตร  และตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร กําหนดคาน้ําหนักเทากันคือ 10 คะแนน 

สวนตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา กําหนดคาน้ําหนักเทากับ 7 คะแนน และตัวบงชี้คุณภาพ

ของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู กําหนดคาน้ําหนักเทากับ 8 คะแนน สวนองคประกอบ

คุณภาพด านกระบวนการ  มีค าน้ําหน ักรองลงมา  เท าก ับ  30 คะแนน  ประกอบดวย  2 

ตัวบงชี ้หลัก คือ ตัวบงชี ้ค ุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู และตัวบงชี้คุณภาพของการ

บริหารจัดการ กําหนดคาน้ําหนักเทากันคือ 15 คะแนน  และองคประกอบคุณภาพดานผลผลิต 

มีคาน้ําหนักเทากับ 25 คะแนน ประกอบดวย 2 ตัวบงชี ้หลัก คือตัวบงชี้ค ุณภาพของดุษฎี

บัณฑิต กําหนดคาน้ําหนักเทากับ 15 คะแนน และตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ กําหนดคา

น้ําหนักเทากับ 10 คะแนน 

       2.2 การกําหนดประเภทของตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาว ิช าศ ิลปว ัฒนธร รม  ซึ ่ง แบ ง เ ป น  2 ประ เภท  ค ือ  ต ัวบ ง ชี ้ค ุณภาพพื ้น ฐ าน  และ 

ตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ พบวา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพที่สอดคลองกัน 

จํานวน 73 ตัวบงชี้ จากจํานวนทั้งหมด 170 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 42.94 ดังนี้ 
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                       2.2.1 ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน มีจํานวน 69 ตัว ดังนี้ 

                                องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา จํานวน 5 ตัวบงชี้หลัก 46 ตัว

บงชี้ยอย ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย จํานวน 2 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิต

นักศึกษา จํานวน 7 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร จํานวน 3 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของ

หลักสูตร  จํานวน  9 ตัว  ตัวบงชี ้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู  จํานวน  25 ตัว 

ประกอบดวย ดานหองสมุด จํานวน 15 ตัว  ดานแหลงการเรียนรู จํานวน 6 ตัว ดานวัสดุอุปกรณ

ส่ือการเรียนรู จํานวน 3 ตัว ดานงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู จํานวน 1 ตัว 

             องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ จํานวน 2 ตัวบงชี้หลัก 17 ตัว

บงชี้ยอย ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู จํานวน  7 ตัว ตัวบงชี้

คุณภาพของการบริหารจัดการ จํานวน 10 ตัว  

             องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต จํานวน 1 ตัวบงชี้หลัก 6 ตัวบงชี้ยอย 

คือ ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต จํานวน 6 ตัว  

                       2.2.2. ตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ มีจํานวน 4 ตัว ดังนี้ 

                                 องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขาจํานวน 2 ตัวบงชี้หลัก 2 ตัวบงชี้

ยอย ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย จํานวน 1 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา

จํานวน 1 ตัว  

                                  องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต จํานวน 1 ตัวบงชี้หลัก 2 ตัวบงชี้ยอย 

คือ ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ จํานวน 2 ตัว  

3. ผลการศึกษาความเหมาะสมของการนําตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไปใช ใน 3 องคประกอบคุณภาพ 9 ตัวบงชี้หลัก 149 ตัวบงชี้ยอย  มีดังนี้ 

3.1  เมื่อนําคาน้ําหนักองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาว ิชาศ ิลปว ัฒนธรรม  ไป ใช  พบว าประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษ ฎีบัณฑิตที่ เปนกรรมการประ เมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในทั้ง 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มีความคิดเห็นสอดคลองกันเลือกคาน้ําหนักองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการ

จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมในแนวทางที่ 2 คือ พิจารณาจากคา

คะแนนเฉลี่ยประกอบกับจํานวนตัวบงชี้  ดังรายละเอียด 
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3.1.1 องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา คาน้ําหนักเทากับ 45 คะแนน   

ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้หลัก คือ  

-  ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย      10 คะแนน   

-  ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา      7 คะแนน 

-  ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร      10 คะแนน   

-  และตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร      10 คะแนน   

-  ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู    8  คะแนน  

3.1.2 องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ คาน้ําหนัก เทากับ 30 คะแนน  

ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้หลัก คือ 

-  ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู      15 คะแนน   

-  ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ     15 คะแนน   

3.1.3 องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต คาน้ําหนัก เทากับ 25 คะแนน  

ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้หลัก คือ  

-  ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต        15 คะแนน  

-  ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ       10 คะแนน 

3.2  เมื่อนําประเภทของตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

ศิลปวัฒนธรรม ไปใช พบวา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร   กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎี

บัณฑิตที่เปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 3 แหง  คือ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นยืนยันผลการกําหนดตัวบงชี้

คุณภาพที่สอดคลองกัน จํานวน 112  ตัว โดยมีความคิดเห็นสอดคลองกับการกําหนดตัวบงชี้พื้นฐาน

และตัวบงชี้เฉพาะเพิ่มข้ึนจากเดิมจํานวนตัวบงชี้ 73 ตัว เพิ่มข้ึนเปน 112 ตัว แบงเปนตัวบงชี้พื้นฐาน

เพิ่มข้ึนจากเดิม 69 ตัว เปน 103 ตัว  สวนตัวบงชี้ เฉพาะเพิ่มข้ึนจากเดิม 4 ตัว เปน 9 ตัว ดัง

รายละเอียด  

3.2.1  ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน จํานวน 103 ตัว ดังนี้ 

                                องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขาจํานวน 5 ตัวบงชี้หลัก 71 ตัวบงชี้

ย อย  ประกอบดวย  ตัวบงชี ้คุณภาพของอาจารย จํานวน  11 ต ัว  ตัวบงชี ้คุณภาพของนิสิต

นักศึกษา จํานวน 10 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร จํานวน 7 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพ

ของหลักสูตร จํานวน 14 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู จํานวน  29 ตัว 

ประกอบดวย ดานหองสมุด จํานวน 12 ตัว  ดานแหลงการเรียนรู จํานวน 7 ตัว ดานวัสดุอุปกรณ

ส่ือการเรียนรู จํานวน 5 ตัว ดานงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู จํานวน 5 ตัว 
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                   องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ จาํนวน 2 ตัวบงชี้หลัก 19 ตัวบงชี้

ยอย ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู จาํนวน 10 ตัว ตัวบงชี้

คุณภาพของการบริหารจัดการ จํานวน 9 ตัว  

                        องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต จํานวน 2 ตัวบงชี้หลัก13 ตัวบงชี้ยอย 

คือ ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต จาํนวน 10 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ จาํนวน 

3 ตัว 

   3.2.2. ตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ มีจํานวน 9 ตัว ดังนี้ 

  องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา จํานวน 3 ตัวบงชี้หลกั 6 ตัวบงชีย้อย 

ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย จํานวน 3 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา จํานวน  

1 ตัว  ตัวบงชีคุ้ณภาพของหลักสูตร จํานวน 2 ตัว 

                     องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ จํานวน 1 ตัวบงชี้หลกั 1 ตัวบงชีย้อย 

คือตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ จาํนวน 1 ตัว  

                           องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต จาํนวน 1 ตัวบงชี้หลัก 2 ตัวบงชี้ยอย คือ ตัว

บงชี้คุณภาพของปริญญานพินธ จาํนวน 2 ตัว  

3.2.3 ตัวบงชี้ทีป่ระธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบรหิารหลกัสูตรและดุษฎี 

บัณฑิตที่เปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งสามแหง มีความคิดเหน็ยนืยนัตอการ

กําหนดตัวบงชี้คุณภาพพืน้ฐานและตวับงชี้คุณภาพเฉพาะทีย่ังไมสอดคลองกัน จํานวน 37 ตัวบงชี ้ 

ดังนี ้

                                  องคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา จาํนวน 5 ตัวบงชี้หลกั 22 ตัวบงชี้ยอย 

ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย จํานวน 7 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา จํานวน 3 

ตัว ตัวบงชี้คณุภาพของผูบริหารหลกัสูตร จํานวน 5 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของหลกัสูตร จํานวน 1 ตัว ตัว

บงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรู จาํนวน 6 ตัว ประกอบดวย ดานหองสมุด จํานวน 1 ตัว  

ดานแหลงการเรียนรู จาํนวน 2 ตัว ดานงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู จํานวน 3 ตัว 

                     องคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ จํานวน 2 ตัวบงชี้หลกั 7 ตัวบงชีย้อยคือ 

ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 ตัว ตวับงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ 

จํานวน 2 ตัว  

                       องคประกอบคุณภาพดานผลผลิต จํานวน 2 ตัวบงชี้หลัก8 ตัวบงชี้ยอย คือ 

ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต จํานวน 6 ตัว ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ จาํนวน  

2 ตัว  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล แยกเปนรายประเด็น  ดังนี้ 

1. ตัวบงชี ้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ใน 3 องคประกอบคุณภาพ 9 ตัวบงชี้หลัก 171 ตัวบงชี้ยอย พบวา ตัวบงชี้จํานวน 170 ตัว มีความ

เหมาะสมอยูในระดับสูงกวาเกณฑ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 คิดเปนรอยละ 99.41 ซึ่ง 

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่พัฒนาขึ้นเปนไปตาม

แนวคิดการพัฒนาตัวบงชี้โดยการนิยามเชิงทฤษฎีระบบของนงลักษณ  วิรัชชัย (2551: 7)  โดย         

ผูกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร และมีผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารจัดการ

หลักสูตรคือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษาเปนผูตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ 

การจัดการศึกษา หากอนุมานตามงานวิจัยของกฤษณา สุขบุญญสถิตย และคณะ (Sukboonyasatit, 

Kritsana; and etc. 2011: abstract) ที่ศึกษาการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหาร

จัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบวา ผูบริหารระดับสูงและผูประเมินคุณภาพที่อยูในกลุมที่ได

คะแนนสูง กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาหมายได

ชัดเจน จึงอาจกลาวไดวา ตัวบงชี้คุณภาพที่พัฒนาขึ้น เปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพตามแนวคิดการจัดการเชิงระบบ (system 

management approach) ที่ประกอบดวย การจัดการปจจัยปอน (input management) การจัดการ

กระบวนการ (process management) และการจัดการผลผลิต (product management)  (ชวงโชติ  

พันธุเวช.  2552: 64)  เปนไปตามหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดใหตัวบงชี้ที่พัฒนาข้ึนนั้นสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกัน

คุณภาพคือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพท  และมีความสมดุลระหวางมุมมองการ

บริหารจัดการที่สําคัญคือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน 

และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553ข:  26-27)  

และถือเปนการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมแนวการจัดการศึกษาทั้งผูสอน 

ผูเรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การจัดดําเนินการดานบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนรู 

ตลอดจนการประเมินผล ตามหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 25 – 33) อีกทั้ง

ยังเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้ง 3 ดาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานดาน

การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคม

แหงการเรียนรู (ราชกิจจานุเบกษา. 2549 : ออนไลน) สอดคลองกับหลักการประกันคุณภาพตาม
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ที่ใหความสําคัญกับ 3 ประเด็นหลักคือ การ

บริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย การสนับสนุนและใหคําแนะนํา

นักศึกษา (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : ออนไลน)  ยกเวน 1 ตัวคือ การมีระบบการใหบริการ 

และขอแนะนําเกี่ยวกับการใชอุปกรณ  ที่กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมากกับการกําหนดตัวบงชี้นี้เพื่อ

จัดการคุณภาพการศึกษา แตอยูในระดับที่ไมสูงกวาเกณฑที่กําหนด อาจเนื่องมาจากปจจุบัน

เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตมากขึ้น บุคคล ทุกเพศทุกวัยสามารถเขาถึงและเรียนรู

ผานสื่อที่หลากหลายดวยตนเอง เปนไปตามที่ไพฑูรย สินลารัตน (2555: 182) กําหนดใหคุณลักษณะ

ของบัณฑิตตามปรัชญากลุมเทคโนโลยีนิยมที่เนนความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

ศึกษาคนควาและพัฒนางานใหเกิดความกาวหนา หรือเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูของหลักสูตรได

จัดเจาหนาที่หรือบุคลากรสนับสนุนการเรียนรูไวคอยใหการสนับสนุนและเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณไว

เปนอยางดีอยูแลว  ประกอบกับหลักสูตรไดเตรียมพรอมส่ือวัสดุอุปกรณที่จําเปนไวใหบริการใน

หองเรียน หรือผูเรียนสวนใหญมีอุปกรณตางๆ ที่จําเปนไวใชสวนตัวอยูแลว  จึงเปนเหตุใหการกําหนด

ตัวบงชี้นี้ไมสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาในแตละตัวบงชี้คุณภาพหลักของการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัย  แยกรายประเด็นตามลําดับความคิดเห็น 

ดังนี้ 

1.1 ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร  พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 

นิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมากที่สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตรโดยรวม 

สวนตัวบงชี้ยอยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมากที่สุดกับการ

กําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในตัวบงชี้

ตอไปนี้ คือ (1) มีวิสัยทัศนและภาวะผูนําที่มองอนาคตของสังคม ชุมชน ในระดับชาติและนานาชาติ  

(2) มีความมุงมั่นที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการ (3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ชี้นําหรือเปน

ผูนําสังคมได (4) มีวิสัยทัศนและความสามารถในดานการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานและสถาบัน 

(5) เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอกในวิชาชีพเดียวกัน (6) มีความรู ความเขาใจทางดานวัฒนธรรม 

(7) มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนศิลปกรรม (8) มีความรู ความเขาใจทางดาน

การศึกษาและการบริหารวิชาการ (9) มีงานวิจัย/งานสรางสรรคเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับศิลปะและ

วัฒนธรรม และ (10) มีความสามารถบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ แสดงวา การมีวิสัยทัศน  

มีภาวะผูนํา สามารถชี้นําสังคม สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใหเปนที่ยอมรับ 

ตลอดจนคุณลักษณะทางวิชาการของผูบริหารหลักสูตร ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูทางศิลปะและ

วัฒนธรรม ถือเปนคุณลักษณะการบริหารที่มีทั้งศาสตรและศิลปซึ่งเปนสิ่งจําเปนของผูบริหารหลักสูตร
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ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม อนุมานไดตามงานวิจัยของ บาแชม (Basham. 2010 : 

abstract) ที่ศึกษาเรื่องอธิการบดีในภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนใน

สถาบันอุดมศึกษา พบวา คุณลักษณะที่สําคัญของผูบริหารคือ มีความรู  มีภาวะผูนํา มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะ และรักษาคํามั่นสัญญา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของไมเคิล สจวต และคราฟเซนโก 

(Michael; Schwartz; & Cravcenco. 2000 : abstract) ที่ศึกษาเรื่องการประเมินผลผูนําของ

สถาบันอุดมศึกษา : ตัวบงชี้ประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหาร พบวา ความรู ความสามารถในการ

โนมนาวผูอ่ืน ความสามารถในการสรางเครือขายความรวมมือ และภาระหนาที่การบริหาร เปนตัวชี้วัด

ประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหาร สวนความสามารถเกี่ยวกับการบริหารในรูปของคณะกรรมการ 

และการมีงานวิจัย/งานสรางสรรคที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรม ถือเปนสิ่งบงชี้ของการพัฒนา

ผูบริหารการศึกษามืออาชีพที่วาดวยการสรางพลังสัมฤทธของกลุมทางการบริหาร(synergy) และ

การบริหารการศึกษาที่มุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั่นคือการเนนที่ผลงานดวย (กนก      

วงศตระหงาน. 2547: 9-10)  ในขณะที่ กิติมา  ปรีดีดิลก (2547: 75) กลาววาผูบริหารที่เกงตองมี

คุณลักษณะพิเศษคือ บุคลิกภาพดี มีวิสัยทัศนกวางไกล มีมนุษยสัมพันธดี มีความกระตือรือรนอยู

เสมอ มีความสามารถหาชองทางที่ทําใหหนวยงานประสบผลสําเร็จและมีขาวสารขอมูลที่ทันสมัย  

1.2 ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิต 

นักศึกษา เห็นดวยในระดับมากที่สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตรโดยรวม สวนตัวบงชี้

ยอยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมากที่สุดกับการกําหนด     

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในตัวบงชี้ตอไปนี้ คือ  

(1) เนนความเปนเลิศทางวิชาการ (2) มีลักษณะของสหวิทยาการที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิภาค และพื้นที่ทางวัฒนธรม (3) มีลักษณะของสหวิทยาการที่สงผลตอการพัฒนาสังคม/ชุมชน    

(4) เนนใหนิสิตนักศึกษารูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรค  (5) ใหความสําคัญกับภาคทฤษฎี   

(6) ใหความสําคัญกับภาคปฏิบัติ (7) เนื้อหาสาระครอบคลุมเร่ืองของภูมิปญญาทองถิ่น ระดับภูมิภาค

และสากล  (8) มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่เพียงพอใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร   

(9) มีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้งมิติกวางและลุมลึก (10) เปนหลักสูตรที่เนนการศึกษาคนควา 

วิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่รวมสมัย  (11) มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจากภายนอก         

(12) ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ  

(13) ไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  ซึ่งสะทอนถึงลักษณะ

ของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่ตองเนนความเปนเลิศทางวิชาการ  

มีลักษณะของสหวิทยาการที่ใหความสําคัญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาทั้งมิติกวางและลึก 

เพียงพอ ครอบคลุม และสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น พื้นที่ทางวัฒนธรรม ระดับภูมิภาคที่เปน



182 
 

  

สากล โดยใหนิสิตนักศึกษาคิดวิเคราะหและสรางสรรคงานวิจัยใหเกิดองคความรูใหมที่รวมสมัย   

ส่ิงเหลานี้ลวนเปนลักษณะสําคัญของการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

เนื่องจากหลักสูตรเปนเสมือนเครื่องชี้นําทางไปสูการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย

ของการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคตามหลักวิชาการและวิชาชีพ โดยหลักสูตรที่เนนลักษณะของ        

สหวิทยาการที่สงผลตอการพัฒนาสังคม/ชุมชน และมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่น 

ระดับภูมิภาคและสากล ในทํานองเดียวกันกับงานวิจัยของไชยา  ภาวะบุตร (2549: 199) ที่ศึกษา

ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

พบวา ประเด็นความคาดหวังของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนและทองถิ่น  สอดคลองกับงานวิจัยของเหลียว (Liao. 2009: abstract) ที่ศึกษาเรื่อง 

โปรแกรมปฏิบัติการทางศิลปะที่สรางภาพลักษณของชุมชนศิลปะ : การเรียนรูเชิงปฏิบัติการผาน

โปรแกรมหลักสูตรศิลปะในวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย พบวา การพัฒนาหลักสูตรศิลปะดวย

ชุมชนวัฒนธรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกปผานการปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับชุมชนวัฒนธรรม  

วิธีการสอนดวยการเรียนรูเชิงปฏิบัติการเปนการบูรณาการหลักสูตรศิลปะที่สนับสนุนใหนักศึกษาเกิด

การปฏิบัติจริงและปฏิรูปศิลปะ นักศึกษาจะเกิดความเขาใจผานกระบวนการเรียนรูและการแสดงออก

ดวยวิธีการที่หลากหลายจากสื่อที่สรางขึ้น สวนประเด็นของการประเมินผลหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่สําคัญตองมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญภายนอกเปนกรรมการสอบ 

สอดคลองกับการวิจัยของไชยา ภาวะบุตร (2549: 201) ที่ศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบวา ประเด็นแนวทางการ

แกปญหาดานวิทยานิพนธ ควรสงเสริมใหบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ นั่นคือการมีบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปนผูเชี่ยวชาญรวมเปนกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ  แสดงถึงการมีกรรมการสอบวิทยานิพนธจากภายนอก เนื่องจากเมื่อมีการสอบ

วิทยานิพนธเพื่อสําเร็จการศึกษา คณะกรรมการสอบประกอบดวยคณะกรรมการที่เปนที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธรวมเปนกรรมการสอบดวย  สวนหลักสูตรไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของใน

ระดับชาติ ถือเปนตัวบงชี้สําคัญที่สงผลกระทบตอผูเรียนโดยตรง นั่นคือ ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามที่

หลักสูตรกําหนดแลว แตหลักสูตรยังไมรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  สงผลใหผูที่สําเร็จการศึกษาไมสามารถประกอบอาชีพในหนวยงาน

ของภาครัฐได โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเขาศึกษาหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

สวนใหญจะเปนนักวิชาการ นักการศึกษา นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  หากหลักสูตรยังไม

รับรองจากองคการระดับชาติ ยอมสงผลกระทบตอคุณภาพของการศึกษา ดังที่ปรากฏเปนประเด็นของ

ส่ือมวลชน  อาทิ หลักสูตรเทคโนโลยีดนตรีและธุรกิจดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ สํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ยังไมรับรองหลักสูตรทั้ง

สองหลักสูตร โดยมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว 3 รุน (โอเคเนชั่น. 2554 : ออนไลน) หรือกรณีของสภา

วิชาชีพ ที่ไมรับรองหลักสูตรวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหลายแหง เชน ไมรับรองหลักสูตรสัตวแพทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย (ผูจัดการออนไลน. 2556 : ออนไลน) หรือหลักสูตรเทคนิค

การแพทย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ (คมชัดลึก. 2554 : ออนไลน)  

1.3 ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิต 

นักศึกษา เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษาโดยรวม  สวนตัวบงชี้

ยอยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมากที่สุดกับการกําหนด      

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในตัวบงชี้ตอไปนี้ คือ  

(1) มีการกําหนดคุณสมบัติและประสบการณของผูเขาศึกษาที่หลากหลาย และ (2) มีการนําเสนอ   

เคาโครงการทําปริญญานิพนธ (3) มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม (4) มีกิจกรรมการศึกษาดูงาน

ดานศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศที่สัมพันธกับศิลปวัฒนธรรม และ (5) มีการสรางสรรคกิจกรรมเชิง

วิชาการ โดยการใหนิสิตนักศึกษาจัดประชุม/สัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ (6) อาจารย

และนิสิตนักศึกษามีความศรัทธาตอกัน  (7) มีทัศนคติที่ดีตอหลักสูตรที่ศึกษา และวิชาชีพของตน   

(8) มีคุณลักษณะการใฝรู การแสวงหาความรู และการศึกษาคนควาวิจัย (9) มีความคิดวิเคราะห 

สังเคราะห และสรางสรรค  (10) มีวินัยและอุดมการณในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมในสังคม/

ชุมชน (11) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  (12) มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิง

วิชาการ  ซึ่งสะทอนถึงการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่ตอง

พิจารณาถึงผูเขาศึกษาตองมีความรูความสามารถที่หลากหลายสาขาวิชา เพื่อตอบสนองตอหลักสูตรที่

เนนความเปนสหวิทยากรที่บูรณาการทั้งดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วัฒนธรรม และศิลปกรรม

ศาสตร เพื่อใหเกิดองคความรูใหมทางศิลปวัฒนธรรมที่รวมสมัย สงผลใหหลักสูตรผลิตดุษฎีบัณฑิตได

ตามเปาหมาย สวนการที่อาจารยและนิสิตนักศึกษามีความศรัทธาตอกัน เปนตัวบงชี้ที่แสดงถึงทัศนคติ

ที่ดีตอกันยอมสงผลตอความสําเร็จของการศึกษาใหลุลวงดวยดี สอดคลองกับงานวิจัยของ มูรากามิ   

มิลิเทลโล และ เพิรท (Murakami, Militello; & Piert. 2013: abstract) ที่ศึกษาเรื่องมุมมองของการ

พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบวา ความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษากับอาจารยเปนตัวชี้วัดหนึ่งเพื่อพัฒนาองคความรูการวิจัยที่สงผลตอการทําวิทยานิพนธ

ของนักศึกษา สวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในประเด็น

ของการจัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม ถือเปนหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรชี้แจง แนะนําแนวทางการปฏิบัติ การใชชีวิตของการเปนนิสิตระดับ

ปริญญาเอกในแตละแหง ซึ่งถือเปนขอตกลงเบื้องตนของการอยูรวมกันในสถาบันการศึกษานั้นๆ  สวน
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การใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนรูโดยจัดโครงการศึกษาดูงานทางศิลปวัฒนธรรมใน

ตางประเทศ และใหนิสิตจัดประชุม/สัมมนา ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับ

ศิลปวัฒนธรรม ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาวิสัยทัศนเชิงวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมแลว ยัง

สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรูดานการบริหารจัดการงานวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ

ปาริชาติ  ทุมนันท (2545: 100) ศึกษาทัศนะของนักศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีตอ 

การจัดการเรียนการสอนของอาจารยตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย 

พบวา เทคนิคการสอนประการหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่หลากหลายและเหมาะสมที่ทําใหนักศึกษาเกิดความเขาใจไดดี  สําหรับตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับ

การประเมินผลนิสิตนักศึกษาที่ตองประเมินพฤติกรรมการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีคุณลักษณะ

ใฝรู แสวงหาความรูและศึกษาคนควาวิจัย มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคงาน ตลอดจน

การมีวินัย ความรับผิดชอบ ลวนเปนคุณลักษณะสําคัญของการเปนนักวิจัยอันพึงประสงคที่พึงมี และ

ตองพัฒนาใหเกิดข้ึนกับนิสิตนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของวสันต  ทองไทย (2554: 190) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง

คุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงคสําหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา พบวา ประเด็นดานความ 

สามารถทางการคิด ซึ่งประกอบดวย การคิดเชิงเหตุผล ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห 

คิดสรางสรรค และประเด็นดานลักษณะนิสัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ซึ่งประกอบดวย การสนใจใฝรู 

ความมีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบตอตนเอง  

1.4 ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 

นิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู

โดยรวม สวนตัวบงชี้ยอยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมากที่สุด

กับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในตัวบงชี้

ตอไปนี้ คือ (1)มีการเตรียมแผนการเรียนรู ประเด็น และรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู  (2)มีการ

เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณเฉพาะทาง (3)กระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดเชิงบูรณาการ ทําเปน มี

พลังรวม ที่ตอบสนองสติปญญาและประสบการณที่หลากหลาย (4)เนนการศึกษาคนควา อานและนํา

ประเด็นตางๆ มาวิเคราะห วิพากษวิจารณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (5)เนนการศึกษาคนควาดวย

ตนเองจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย (6)สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเขียนบทความวิชาการในแตละ

รายวิชา (7)จัดโครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมภาคสนาม (8)มีระบบการวัดและประเมินผลที่

หลากหลายวิธี ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการเรียนรู ถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของ

กระบวนการจัดการเรียนรู ที่เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
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เรียนรูที่ตองดําเนินการทั้งการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ซึ่ง

ผูสอนและผูเรียนจะไดเรียนรูไปพรอมกันจากการประสบการณเรียนรูตางๆ ที่หลากหลาย ดังแนวคิด

ของอารี  สุทธิพันธุ (2556: 2) กลาววา ครูผูสอนจะตองจัดหาประสบการณใหสอดคลองกับความถนัด

ตามธรรมชาติ โดยใหผูเรียนมีความสุข  และมาตรา 23 เกี่ยวกับการประเมินผลผูเรียนที่พิจารณาทั้ง

พัฒนาการ ความประพฤติ การรวมกิจกรรม และการทดสอบผลการเรียนรู  (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2552: 27,29) ซึ่งสะทอนถึงกระบวนการจัดการเรียนรูใหแกนิสิตนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ที่ตองพิจารณาทั้งการเตรียมการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนการประเมินผล

การจัดการเรียนรู  สอดคลองกับงานวิจัยของโอลซัน (Olson. 2008: abstract) ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบการ

สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา พบวา รูปแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูสอน 

ไดแก 1)มีความกระตือรือรนในการสอน 2)มีความสามารถในการจัดการเนื้อหาของหลักสูตรที่

เหมาะสมและลุมลึก มีแผนการสอน การมอบหมายงานและการประเมินผล มีกลวิธีในการสอน    

3)มีความชัดเจนและเหมาะสมในการประเมินผล 4)สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียน โดย

ผูสอนเปนผูสนับสนุนการเรียนรู และสอดคลองกับงานวิจัยของ มูรากามิ  มิลิเทลโล และ เพิรท 

(Murakami, Militello; & Piert. 2013: abstract) ที่ศึกษาเรื่องมุมมองของการพัฒนางานวิจัยของ

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบวา ปฏิบัติการชุมชมหรือการศึกษา     

ดูงานภาคสนามเปนตัวชี้วัดหนึ่งเพื่อพัฒนาองคความรูการวิจัยที่สงผลตอการทําวิทยานิพนธของ

นักศึกษา ถือเปนกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความรู ความคิด ความ

เขาใจ (Cognitive Domain) ดานอารมณและความรูสึก (Affective Domain) และดานทักษะเพื่อให

เกิดความชํานาญ(Psychomotor Domain) (Bloom. 1976: 11) นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่

กอใหเกิดความคิดเชิงบูรณาการ มีพลังรวม เนนการวิเคราะห วิพากษวิจารณ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน โดยมีการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมภาคสนามดวยนั้น แสดงถึงแนวคิดการจัดการศึกษา

ในกลุมของเสรีนิยม ตามทฤษฎีพิพัฒนนิยม (Progressivism) ที่เนนการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะ

คนหา การแกปญหา การเรียนแบบรวมมือ และเรียนรูจากประสบการณ (วิชัย  วงษใหญ. 2543: 58)   

1.5 ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานพินธ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิต 

นักศึกษา เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธโดยรวม สวนตัวบงชี้

ยอยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมากที่สุดกับการกําหนด     

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในตัวบงชี้ตอไปนี้ คือ  

(1)เปนผลงานที่แสดงออกถึงการสรางองคความรูใหมหรือวิธีการในการศึกษา/สรางสรรคที่รวมสมัย 

(2)เปนผลงานวิจัยที่ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร  ซึ่งสะทอนถึงคุณภาพของปริญญานิพนธที่เปน

ผลงานที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด กอใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมตางๆ ที่มีคุณคา เปนที่ยอมรับ
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ในวงวิชาการชั้นสูงของสาขานั้นแลว ยังตองดําเนินการใหสัมพันธกับสาระของศาสตรในสาขาวิชาที่ได

ศึกษา (อุทัย  บุญประเสริฐ. 2552: 32-33) สอดคลองกับแนวคิดของนักสิทธิ์  คุวัฒนาชัย (2550: 

ออนไลน) ที่กลาววา การศึกษาระดับปริญญาเอกมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศที่สําคัญคือ การสราง

องคความรูใหมที่เปนฐานพลังทางปญญาของประเทศ โดยหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม แตละแหง ตางมีปรัชญาการผลิตผลงานวิจัยที่มีลักษณะเฉพาะ กลาวคือ หลักสูตร 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุงสรางงานวิจัย

ดานศิลปวัฒนธรรมที่มีบริบททางสังคมและศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับกระแสสังคม ทองถิ่น ชุมชน

ที่สงผลไปสูการพัฒนาสังคม  สวนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทําวิจัยทางศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งในทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง สวนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย

ทางศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุงสรางและพัฒนาดุษฎีบัณฑิตใหมีความรูความ

ชํานาญทางการวิจัยระดับสูงและบุกเบิกความรูใหมอยางมีอิสระ โดยจัดระเบียบความรูและเชื่อมโยง

ความรูทางทฤษฎีสังคม และประวัติศาสตร ตลอดจนความชํานาญดานการประดิษฐ ผลิต ออกแบบ 

การบริหารจัดการ ในลักษณะของ Creative Research     

  1.6 ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิต

นักศึกษา เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการโดยรวม สวน    

ตัวบงชี้ยอยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมากที่สุดกับการ

กําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในตัวบงชี้

ตอไปนี้ คือ (1) มีแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและยึดหยุน  (2)มีการดําเนินการตามแผนการ

บริหารจัดการ (3)มีบรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ/การมีสวนรวมภายในสถาบันดวยพลังรวมที่ทุกคนมี

ความสุข (4)มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งสะทอนถึงการบริหารจัดการ

ที่เนนแผนการดําเนินการที่มีบุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการเพื่อเสนอมุมมองความคิดเห็นที่

หลากหลาย  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปกรณ  ปรียากร (2553: 2) ที่วา การวางแผน ถือเปนงาน

อันดับแรกของนักบริหาร นักจัดการ  ซึ่งนักบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นตรงกันวา ความสําคัญของ

องคการจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยแผนเปนเครื่องชี้นําทาง เพื่อใหองคการบรรลุผลตามเปาหมายที่ได

กําหนดไว  สวนสงเสริมบรรยากาศการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ ใหเกิดพลังรวมและมีความสุขในการทํางานซึ่งถือเปนเปาหมายสําคัญของการบริหารจัดการ 

นั่นคือ การมีสวนรวมของบุคลากร ยอมนําไปสูการตัดสินใจรวมกันอยางมีคุณคาและชอบธรรม ทําให 

ผูมีสวนรวมไดเกิดความรูสึกของการเปนเจาของ (ownership) แลว ยอมปฏิบัติ (compliance) และ

ยอมรับ (commitment) ดวยความเต็มใจ ถือเปนการสรางวิสัยทัศนรวมกันของผูปฏิบัติงานในองคการ
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ตามกระบวนการสรางองคการแหงการเรียนรู (จอมพงศ  มงคลวนิช. 2554: 231, 257) ซึ่งเปนไปตาม

หลักการบริหารจัดการตามวงจรการประกันคุณภาพการศึกษาใน 2 ข้ันแรก คือ มีแผนการดําเนินงาน 

ที่กําหนด (Plan) และมีการลงมือดําเนินการ (Do) ถือเปนขอบขายของการบริหารงานวิชาการที่ให

ความสําคัญกับการบริหารจัดการในขั้นตอนแรก  

  1.7 ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิต

นักศึกษา เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิตโดยรวม  สวนตัวบงชี้

ยอยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมากที่สุดกับการกําหนด     

ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในตัวบงชี้ตอไปนี้ คือ  

(1)มีความสามารถในการแสวงหาขอมูลและความรูใหมทางศิลปวัฒนธรรม (2)มีทักษะในการ

แกปญหาโดยใชประสบการณในวิชาชีพ (3)มีทักษะในการคิดวิเคราะห วิจารณ และการจัดการ  

(4)มีความรูความเชี่ยวชาญภาคทฤษฎีในสาขาวิชา (5)มีความรูความเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติใน

สาขาวิชา (6)มีความสามารถในการประยุกตใชความรูความสามารถใหเกิดประสิทธิผลกับหนวยงาน 

(7)มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม (8)มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ ซึ่งสะทอน

ถึงคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตที่มีความเปนนักวิชาการ วิชาชีพระดับสูง ที่พรอมดวยคุณธรรม 

จริยธรรม (พจน  สะเพียรชัย. 2552: 12) สอดคลองกับแนวคิดของสุทัศน  ยกสาน (2551: ออนไลน)  

ที่กลาววา ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตซึ่งสังคมยอมรับวาเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ และ

สามารถถายทอดความรูในสาขาวิชาที่ถนัดไดดี และสามารถวิจัยและคนควาหาความรูใหมๆ ไดดวย

ตนเอง เปนไปตามงานวิจัยของวสันต  ทองไทย (2554: 190) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงคสําหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา พบวา   

คุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค 4 ดาน คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองที่จะทําวิจัยและ

ระเบียบวิธีวิจัย มีความสามารถทางการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดวิพากษวิจารณ มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการ และมีลักษณะนิสัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย ทั้งความใฝรู ความซื่อสัตย และ

มีความรับผิดชอบตอตนเองและผลงานของตนเอง และสอดคลองกับคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้งสามแหง ที่มุงพัฒนาใหดุษฎีบัณฑิตเปนนักวิจัยศิลปวัฒนธรรมที่มี

กระบวนทัศนและวิสัยทัศนกวางไกล มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทําวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม

ในทองถิ่นอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และเปนผูมีความรูความชํานาญทางการวิจัยชั้นสูง และมีความชํานาญ

ดานการประดิษฐ ผลิต และการออกแบบ 

  1.8 ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา 

เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของอาจารยโดยรวม สวนตัวบงชี้ยอยที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมากที่สุดกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ
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การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในตัวบงชี้ตอไปนี้ คือ (1)มีความรู

เกี่ยวกับศาสตรและเนื้อหาวิชาที่สอน(มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร/วัฒนธรรม/ศิลปกรรมศาสตร) (2)มี

ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการสอน (3)มีความศรัทธาในการสอน (4)มีประสบการณตรงตามสาขาวิชา  

(5)มีความสามารถในการรับรู การชื่นชมและการวิเคราะหเชิงสุนทรียะ ซึ่งสะทอนถึงบทบาทของ

อาจารยหรือผูสอนที่ตองเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเชิงวิชาการ ในการจัดสภาพ

การเรียนรูใหเหมาะสมและตรงตามบริบททางศิลปวัฒนธรรม และเปนผูจัดสภาพการเรียนรู (facilitator) 

ตามหลักสูตรที่กําหนดไวเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งเปนไปตาม

วิชัย วงษใหญ (2543: 21 – 22) ที่กลาววา ผูสอนตองมีความฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ ซึ่งเกิดจาก

ความรูและประสบการณที่ไดส่ังสมมาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาหรือผูเรียนเกิดทักษะเชิงวิชาการและทักษะ

ทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของผูสอนทางศิลปวัฒนธรรม จําเปนตองมีความรูความสามารถ

เชิงวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม สามารถรับรู ชื่นชมและวิเคราะหเชิงสุนทรียะ สอดคลองกับงานวิจัย

ของ   วิรุณ  ตั้งเจริญ และคณะ (2542: 27 – 28) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม และ

ศิลปาชีพ พบวา คุณลักษณะของผูสรางสรรคศิลปกรรม ควรเปนผูศึกษาคนควาและมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยทั้งรางกายและจิตใจ  มีความรูความคิดและหลักวิชาการที่จะ

ถายทอดหรือแสดงออกทางศิลปะ  ควรอธิบายถายทอดความรูความเขาใจทางศิลปะใหประชาชน

เขาใจ สรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง ความนิยมชื่นชมทางศิลปะก็จะเกิดขึ้นอยางกวางขวาง 

1.9 ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และนิสิตนักศึกษา เห็นดวยในระดับมากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรูโดยรวม สวนตัวบงชี้ยอยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตนักศึกษา ก็เห็นดวยในระดับ

มากกับการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

ที่ประกอบดวย  หองสมุด แหลงการเรียนรู วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู และงบประมาณสนับสนุนการ

เรียนรู  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเหลานี้ ลวนเปนปจจัยเสริมสรางใหคณาจารยและ

นิสิตนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูรวมกันอยางสัมฤทธิผล ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของวิรุณ  ตั้งเจริญ 

(2555. สัมภาษณ) ที่กลาวไววา ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูเปนสวนประกอบของการจัดการเรียนรู 

เพื่อการกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการสรางประสบการณตรง เพื่อขยายมิติประสบการณและ

ความคิดของผูสอนและผูเรียนใหกวางและลึก อยางไรก็ดี หากสิ่งเหลานี้ไมสามารถตอบสนองความ

ตองการก็จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจได ซึ่งตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูทั้งสี่

ดานถือเปนปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยธํารงรักษา (hygiene or maintenance factors) ตามทฤษฎีสอง

ปจจัยของเฮิรซเบิรก (two-factors theory) (วิโรจน  สารรัตนะ. 2555: 84) การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ

ของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ทั้ง หองสมุด แหลงการเรียนรู วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู ตลอดจน
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งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู เปนการพัฒนาตัวบงชี้ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 

ที่วาดวยมาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ดานกายภาพ ประกอบดวย

อาคารเรียนที่ดี มีหองครบทุกประเภท มีพื้นที่ใชสอยเพื่อการจัดการศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสม มี

หองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และคอมพิวเตอรที่เพียงพอ

ตอการจัดการศึกษา และดานการเงิน พิจารณาความพรอมดานการเงิน จัดสรรการใชจายอยางมี

ประสิทธิภาพและทั่วถึงเปนธรรมและชัดเจน (ราชกิจจานุเบกษา. 2554: ออนไลน) ซึ่งหลักสูตรระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้งสามแหงตางจัดทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู อาทิ สถานที่

เรียน แหลงการเรียนรู หองสมุด และสื่อวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตหลักการ

บริหารจัดการหลักสูตรรวมกันระหวางคณะศิลปกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย  

2.  การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

เปนไปตามกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาตามแนวคิดของนงลักษณ  วิรัชชัย (2551: 8 – 

15) ซึ่งมีกระบวนการสรางตัวบงชี้โดยการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหรวมตัวแปรยอย และกําหนด

น้ําหนักตัวแปรยอย ซึ่งอยูในขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการวิจัย คือการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มีหลักการกําหนดคาน้ําหนัก

ขององคประกอบคุณภาพ 3 องคประกอบ เทากับ 100  คะแนน แลวกําหนดคาน้ําหนักของตัวบงชี้หลัก 

9 ตัว จากสัดสวนคาน้ําหนักขององคประกอบคุณภาพ โดยใชความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูมี

สวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม เปนผูกําหนด         

คาน้ําหนักองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้การจัดการศึกษา การกําหนดคาน้ําหนักในลักษณะนี้ ยังมี

งานวิจัยลักษณะนี้คอนขางนอย สอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน  สารรัตนะ (2555: 31) ที่กลาวถึงการ

สรางโมเดลความสัมพันธตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition) จะใชทฤษฎีและ

งานวิจัยเปนพื้นฐานสนับสนุนการคัดเลือกตัวแปรยอย สวนการกําหนดน้ําหนักตัวแปรยอยแตละตัว ใช

ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจ ซึ่งใชกรณีที่ยังไมมีผูใดกําหนดโมเดล

ตัวบงชี้การศึกษาไวกอน ดังนั้นจึงกลาวไดวา กระบวนการพัฒนาองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ไดอาศัยหลักทางวิชาการมา

เปนแนวทางในการกําหนดคาน้ําหนักองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้การจัดการศึกษาระดับดุษฎี 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดประสิทธิผล   

 ผลการกําหนดคาน้ําหนักองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม พบวา ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู ตัวบงชี้

คุณภาพของการบริหารจัดการ ซึ่งอยูในองคประกอบคุณภาพดานกระบวนการ และตัวบงชี้คุณภาพ

ของดุษฎีบัณฑิต  ซึ่งอยูในองคประกอบคุณภาพดานผลผลิต เปนกลุมคาน้ําหนักมากที่สุด คือคา
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น้ําหนัก เทากับ 15 คะแนน  สวนกลุมคาน้ําหนักรองลงมา คือคาน้ําหนัก เทากับ 10 คะแนน ไดแก    

ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร ซึ่งอยู

ในองคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา และตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ สวนกลุมคาน้ําหนัก

นอยที่สุด คือ ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา คาน้ําหนักเทากับ 7 คะแนน และตัวบงชี้คุณภาพของ

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู คาน้ําหนักเทากับ 8 คะแนน  ซึ่งไมสอดคลองกับการกําหนดเกณฑและ

น้ําหนักของดัชนีคุณภาพระดับสถาบันของทบวงมหาวิทยาลัย ที่ใหความสําคัญมากที่สุดกับดัชนี

เกี่ยวกับนักศึกษา  และดัชนีเกี่ยวกับอาจารย คือ  คาน้ําหนักที่เทากัน เทากับ 20 คะแนน ถือวาอยูใน

ปจจัยนําเขา  รองลงมาคือ  ดัชนีเกี่ยวกับการเรียนการสอน คาน้ําหนักเทากับ 15 คะแนน ถือวาอยูใน

ปจจัยดานกระบวนการ (อุทุมพร  จามรมาน. 2542: 105 – 106)  อยางไรก็ดี ผลการกําหนดคาน้ําหนัก

ของ 3 องคประกอบคุณภาพ 9 ตัวบงชี้หลักนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 3 แหง สามารถนําผลการกําหนดคาน้ําหนักนี้ ไปเปนแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากคา

น้ําหนักที่กําหนดขึ้น  เกิดจากผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เพื่อลดปญหาประการหนึ่งของระบบการประเมินคุณภาพที่ไมประสบความสําเร็จคือ  การขาดการ

ยอมรับในดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดขึ้นจากผูประเมิน (สมาคมไทย-ญี่ปุน. 2550) 

3.  การกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแบงเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน และตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ พบวา ประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรและดุษฎีบัณฑิตที่เปนกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ทั้ง 3 แหง มีความคิดเห็นยืนยันผลการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกัน จํานวน 112 ตัวบงชี้ จากจํานวนทั้งหมด

149 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 75.17 ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน จํานวน 103 ตัว   ตัวบงชี้

คุณภาพเฉพาะ จํานวน 9 ตัว สวนความคิดเห็นยืนยันผลการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพที่ยังไมสอดคลอง

กัน จํานวน 37 ตัว  คิดเปนรอยละ 24.83 แสดงใหเห็นวาผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 3 แหง ที่กําหนดตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐานและ

ตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะที่สอดคลองกัน จํานวน 112 ตัวบงชี้ สามารถนําตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นไปใชเพื่อ

เปนเกณฑกลางของการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  ในขณะเดียวกัน    

ผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่มีความคิดเห็นยัง

ไมสอดคลองกันตอการกําหนดประเภทตัวบงชี้คุณภาพ อาจเนื่องมาจากหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรแตละแหง 
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กลาวคือ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มีปรัชญาการจัดการศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มุงให 

ดุษฎีบัณฑิตเปนนักวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมที่มีกระบวนทัศนและวิสัยทัศนที่กวางไกล มุงสรางงานวิจัย

ดานศิลปวัฒนธรรมที่มีบริบททางสังคมและศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับกระแสสังคม ทองถิ่น ชุมชน

ที่สงผลไปสูการพัฒนาสังคม  สวนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีปรัชญาการจัดการศึกษาเพื่อมุงผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญใน

กระบวนการทําวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง สวนหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีปรัชญาการ

จัดการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาดุษฎีบัณฑิตใหมีความรูความชํานาญทางการวิจัยระดับสูงและ

บุกเบิกความรูใหมอยางมีอิสระ โดยจัดระเบียบความรูและเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีสังคม และ

ประวัติศาสตร ตลอดจนความชํานาญดานการประดิษฐ ผลิต ออกแบบ การบริหารจัดการ ในลักษณะ

ของ Creative Research ดังนั้นการกําหนดประเภทของตัวบงชี้ที่ยังไมสอดคลองกันนี้  ถือเปนความ

ทาทายใหเกิดคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ของ

สถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่หลักสูตรหนึ่งกําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพพื้นฐาน ขณะเดียวกันอีก

หลักสูตรหนึ่งกําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพเฉพาะ นอกจากนี้ ยังถือเปนความยืดหยุนของการจัด

การศึกษาแตละหลักสูตรที่สอดคลองกับธรรมชาติและวิธีการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ไมสามารถ

กําหนดใหเปนมาตรฐานเดียวกันได แตเปนลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความโดดเดนในแตละพื้นที่หรือ

สถาบันการศึกษา ที่อาจกลาวไดวา เปนการจัดการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่

ตางกันและดํารงอยูภายใตสังคมที่มีความหลากหลายไดอยางสงางาม ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ

ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ดุษฎีบัณฑิต2. 2556: สัมภาษณ)  ที่กลาววา การพัฒนา 

ตัวบงชี้ที่มีความแตกตางในแตละพื้นที่ เปนการพัฒนาตัวบงชี้ที่สามารถนําไปใชไดจริง ซึ่งแสดงถึง

ความโดดเดนตามอัตลักษณของหลักสูตรแตละแหงตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเรื่อง การพฒันาตวับงชี้คณุภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดงัตอไปนี้ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควรพิจารณาตัวบงชี ้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
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สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 149 ตัวบงชี้ยอย ในองคประกอบคุณภาพทั้งปจจัยนําเขา  

กระบวนการ และผลผลิต ไปใช เพื่อเปนแนวทางการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาของ

หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

2.  หนวยงานที่จะจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ควรพิจารณาผล 

การวิจัยนี้ไปใชเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม ตอไป 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนําผลจากการนําตัวบงชี้คุณภาพ

ไปใชเพื่อการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรแตละแหง มาพัฒนาเครือขายความ

รวมมือของการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดความ

เขมแข็งทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมตอไป 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม  ระดับบัณฑิตศึกษา  

ในภูมิภาคอาเซียน 

2.   ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม ใน 

ภูมิภาคอาเซียน 

3. ควรศ ึกษาการพ ัฒนาร ูปแบบภาวะผู นําของผู บร ิหารทางศ ิลปว ัฒนธรรม  ใน

สถาบันอุดมศึกษา 

4.   ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรคทางศิลปวัฒนธรรม  

5. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม แบบ 1.1 (ทําวิทยานิพนธ) และแบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
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องคประกอบที่ 1 อาจารย                         

1.ความสามารถและประสบการณการวิจัยและใหคําปรึกษา ⁄ ⁄         ⁄ ⁄            

แนะนําเกี่ยวกับการวิจัยได                         

2.ความสามารถในการสรางเครือขายการวิจัยทั้งภายใน               ⁄            

และภายนอก                         

3.มีความรูเกี่ยวกับศาสตรและเนื้อหาวิชาที่สอน ⁄   ⁄  ⁄   ⁄       ⁄ ⁄   

4.ทักษะความเชี่ยวชาญและศรัทธาทางการสอน ⁄ ⁄ ⁄                ⁄ ⁄   

5.คุณวุฒิ  ตําแหนงทางวิชาการ   ⁄    ⁄        ⁄   ⁄ ⁄   

6.การอุทิศตน/ทุมเทในวิชาการ   ⁄                        

7.วิสัยทัศนของอาจารย   ⁄                        

8.ความพอเพียงของอาจารยตอสัดสวนนักศึกษา   ⁄    ⁄   ⁄       ⁄ ⁄   

9.กระบวนการรับอาจารย   ⁄         ⁄             
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10.กระบวนการพัฒนาอาจารยโดยสนับสนุนใหแสวงหาความรู   ⁄         ⁄       ⁄ ⁄   

ใหมในการทําวิจัย                           

11.กระบวนการพัฒนาอาจารยโดยสนับสนุนใหสรางผลงานวิชาการ   ⁄         ⁄       ⁄ ⁄   

12.กระบวนการพัฒนาอาจารยโดยการใหมีทักษะความชํานาญ ⁄ ⁄                        

ในการใชเทคโนโลยีใหมในการสอน การสืบคบขอมูลนานาชาติ                           

13.กระบวนการพัฒนาอาจารยโดยพัฒนาจริยธรรม ⁄ ⁄         ⁄             

14.การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของอาจารย   ⁄    ⁄   ⁄             

15.การสรางชื่อเสียงดานวิชาการของอาจารย อาทิ การตีพิมพผลงานวิชาการ ⁄ ⁄              ⁄   ⁄     

องคประกอบที่ 2 นิสิตนักศึกษา                         

1.กระบวนการคัดเลือกผูเรียนเขาเปนนิสิตนักศึกษา   ⁄    ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄         

2.ฐานะทางการเงินของนักศึกษา                             ⁄   

3.คุณสมบัติพื้นฐานตามที่ สกอ. กําหนด   ⁄    ⁄          ⁄   ⁄     

4.ความรู ความสามารถ และประสบการณในวิชาชีพ               ⁄                

5.การมีสวนรวมในกิจกรรมวิชาการ   ⁄       ⁄       ⁄         
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6.นโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   ⁄                ⁄         

7.ระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา   ⁄                           

8.ระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักศึกษา   ⁄                           

9.มาตรฐานของระบบการประเมินผลนักศึกษา   ⁄                           

10.ทัศนคติตอหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษา   ⁄                           

11.ประสบการณ ความสามารถของนักศึกษาดานภาษา/คอมพิวเตอร   ⁄                           

12.ความคิดสรางสรรคและคิดวิเคราะห   ⁄                           

13.การมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ   ⁄ ⁄                         

14.ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย                            ⁄   

15.คุณลักษณะการใฝรูและการแสวงหาความรู                     ⁄         

องคประกอบที่ 3 ผูบริหารหลกัสูตร                         

1.วิสัยทัศนของผูบริหารดานภาวะผูนํา   ⁄   ⁄             ⁄   

2.วิสัยทัศนของผูบริหารเนนความเปนเลิศทางวิชาการ   ⁄                      
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3.วิสัยทัศนของผูบริหารดานความรวมมือระหวางสถาบัน   ⁄                      

องคประกอบที่ 4 หลักสูตร                         

1.มีการจัดหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ         ⁄               

2.เนนความเปนเลิศทางวิชาการ   ⁄                      

3.มีลักษณะของสหวิทยาการ                     ⁄ ⁄   

4.ตอบสนองตอความตองการของบุคคลและสังคม   ⁄        ⁄         ⁄   

5.เนนใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะห   ⁄                      

6.ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก สกอ.   ⁄   ⁄             ⁄   

7.ไดรับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.   ⁄                  ⁄   

8.สอดคลองกับหลักสูตรนานาชาติ   ⁄                      

9.สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน   ⁄                      

พัฒนาอุดมศึกษา                           

10.มีความสอดคลองของเนื้อหาภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัคิ   ⁄                  ⁄   

11.มีมิติความลุมลึกและกวางในสวนสาระ   ⁄                  ⁄   
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12.มีวิทยานิพนธ   ⁄                      

13.มีกระบวนการจัดทําและอนุมัติหลักสูตรตามเกณฑของ สกอ.   ⁄            ⁄         

14.มีกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงและประเมินหลักสูตร   ⁄            ⁄         

15.มีคณะกรรมการสอบไล/วิทยานินพธภายนอก ⁄ ⁄                      

16.มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ยึดหยุน   ⁄                      

17.มีกระบวนการสอบวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ   ⁄                      

18.มีการไดรับการประกันคุณภาพภายในสถาบัน   ⁄                      

19.มีการยอมรับการโอนหนวยกิตระหวางสถาบันนานาชาติ   ⁄                      

20.เนื้อหาสาระครอบคลุมตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ⁄               ⁄         

21.รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะเพียงพอตอการบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร                 ⁄         
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องคประกอบที่ 5 ทรัพยากรสนับสนุน                         

หองสมุด                         

1.มีระบบการบริหารงานหองสมุดที่เอื้อตอการคนควาอยางเพียง   ⁄      ⁄ ⁄       ⁄ ⁄ ⁄ 
พอตอความตองการและจํานวนนิสิตนักศึกษา อาทิ ขนาดและที่นั่ง                           

ระยะเวลาการยืม  การเปดใหบริการ  ระยะเวลาการรอยืม                           

ความสะดวกตอการคนหา การเขาถึงระบบออนไลน                           

2.ปริมาณและคุณภาพของหนังสือตําราและวารสารภาษาไทย   ⁄   ⁄   ⁄   ⁄   ⁄ ⁄   

3.ปริมาณและคุณภาพของหนังสือตําราและวารสารภาษาอังกฤษ   ⁄        ⁄   ⁄   ⁄ ⁄   

4.การใหบริการของเจาหนาที่                 ⁄         ⁄ 
5.ประเภทของสื่อวัสดุอุปกรณที่ใหบริการ                           ⁄ 
6.ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมภายในหองสมุด อาทิ อุณหภูมิ                           ⁄ 
แสงสวาง เสียงรบกวน หองน้ํา น้ําดื่ม การตกแตง                         
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อุปกรณและทรัยากรสนับสนุนการเรียนการสอน                         

1.ความชัดเจนของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ   ⁄        ⁄             

2.คํานึงถึงความจําเปนของหลักสูตรในการสนับสนุนทรัพยากร   ⁄                      

3.ความเพียงพอของทรัพยากรตอจํานวนนักศึกษา   ⁄   ⁄           ⁄ ⁄   

4.คุณภาพและมาตรฐานของอุปกรณ ทรัพยากร อาทิ คอมพิวเตอร   ⁄      ⁄         ⁄ ⁄   

5.ระบบการใหบริการ ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชอุปกรณ                     ⁄   

6.ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ           ⁄       ⁄ ⁄   

อาคารสถานที่                         

1. การออกแบบอาคารสถานที่ตรงกับวัตถุประสงค   ⁄                      

2.การออกแบบอาคารมีหองเรียน หองประชุม สัมมนา หองศึกษาคนควา   ⁄   ⁄                 

เปนสัดสวน                           

3.มีจํานวนหองเรียนที่เหมาะสม   ⁄   ⁄           ⁄ ⁄   

4.สภาพอาคารและหองตางๆ มีความสะอาด สวยงาม เหมาะสม   ⁄   ⁄           ⁄ ⁄   

5.บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของอาคารสถานที่มีพื้นที่สีเขียว   ⁄                      
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6.อาคารมีระบบแสงและเสียงที่ดี   ⁄                ⁄     

7.มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ปลอดภัยไดมาตรฐานสากล         ⁄         ⁄ ⁄   

งบประมา                            

1.เงินทุนสนับสนุนการวิจัย              ⁄             

2.งบประมาณสําหรับการจัดซื้อสื่อ ตํารา วารสาร            ⁄               

3.งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย   ⁄                        

4.จัดสรรทุนเพื่อนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพย         ⁄                 

องคประกอบที่ 6 การจัดการเรียนการสอน                         

1.เตรียมแผนการสอน รายละเอียดของเนื้อหาการสอน   ⁄ ⁄  ⁄              ⁄   

2.ใชกิจกรรมการสอนที่หลากหลายวิธี ⁄ ⁄ ⁄  ⁄              ⁄   

3.มีระบบการวัดและประเมินผลหลากหลายวิธี ⁄ ⁄ ⁄  ⁄        ⁄     ⁄   

4.มีการจัดอาจารยตรงตามวุฒิและประสบการณ   ⁄                    ⁄   

5.มีการเตรียมสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน ⁄ ⁄    ⁄              ⁄   
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6.มีเอกสาร ตําราอางอิงประกอบการสอนที่ทันสมัยและใหนักศึกษา   ⁄    ⁄              ⁄   

อานเพิ่มเติม                              

7.มีการเขียนเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ   ⁄                    ⁄   

8.กระบวนการเรียนการสอนกระตุนใหคิดเปน ทําเปนและมีสวนรวม   ⁄              ⁄     ⁄   

9.กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนอภิปรายและแลกเปลี่ยน ⁄            ⁄              

ความคิดเห็น                              

10.กระบวนการเรียนการสอนเนนองคความรูควบคูคุณธรรม   ⁄              ⁄         

11.กระบวนการเรียนการสอนเนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง   ⁄              ⁄     ⁄   

12.กระบวนการเรียนการสอนเนนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ⁄ ⁄              ⁄         

13.กระบวนการเรียนการสอนเนนการนําความรูไปประยุกต   ⁄                        

14.กระบวนการเรียนการสอนเนนการใชสื่ออุปกรณ/เทคโนโลยี ⁄ ⁄         ⁄   ⁄     ⁄   

15.กระบวนการเรียนการสอนมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ⁄ ⁄    ⁄        ⁄         
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16.เห็นความสําคัญและความจําเปนในการนําผลงานวิจัยมาพัฒนา   ⁄                        

การเรียนการสอน                             

17.กระบวนการเรียนการสอนสนับสนุนสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการวิจัย   ⁄         ⁄             

18.สนับสนุนใหมีการรวมมือทําวิจัยทั้งในและตางประเทศ   ⁄                        

19.สนับสนุนใหมีการเผยแพรบทความวิชาการ/วิจัย   ⁄         ⁄             

20.มีระบบการควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ ⁄            ⁄             

21.มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ            ⁄             

22.กําหนดใหนักศึกษาติดตอกับอาจารยอยางสม่ําเสมอ ⁄                         

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ                         

1.มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม โปรงใส ตรวจสอบได   ⁄      ⁄         ⁄     

2.มีการบริหารจัดการตามปรัชญาของหลักสูตร   ⁄   ⁄                  

3.มีแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมหรือยึดหยุน   ⁄                   ⁄   

4.มีการปฏิบัติตามแผนและบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของแผน   ⁄   ⁄              ⁄   
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5.มีการสรางขวัญและกําลังใจอันเปนบรรยากาศดานบริหารจัดการ   ⁄   ⁄                  

6.มีบรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ/การมีสวนรวมภายในสถาบัน   ⁄   ⁄    ⁄         ⁄   

7.มีบรรยากาศความคลองตัวและชัดเจนในการสื่อสาร/การดําเนินงาน   ⁄         ⁄         ⁄   

8.มีระบบควบคุมคุณภาพ   ⁄   ⁄                  

9.มีบุคลากรสนับสนุนการทํางานของคณาจารย                      ⁄   

10.บุคลากร(อาจารย&สายสนับสนุน)ไดรับภาระงานที่เหมาะสม                      ⁄   

11.ระบบสวัสดิการของนักศึกษา อาทิ การรักษาพยาบาล หอพัก                        ⁄   

การบริการใหคําปรึกษา                            

12.มีระบบการสรรหาประธานกรรมการบริหารหลักสูตร            ⁄             
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องคประกอบที่ 8 การธํารงรักษามาตรฐานของปจจัยนําเขา                         

1.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของการรับนักศึกษา   ⁄                      

2.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   ⁄                      

3.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของการประเมินคุณภาพนักศึกษา   ⁄                      

4.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของการรับอาจารย   ⁄                      

5.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพอาจารย   ⁄                      

6.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของการประเมินคุณภาพอาจารย   ⁄                      

7.ไดรับเสรีภาพตามสิทธิและเสรีภาพทางวิชาการ                       ⁄   

8.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของการจัดหลักสูตร   ⁄                      

9.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร   ⁄                      

10.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของการประเมินหลักสูตร   ⁄                      
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11.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของการจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ⁄                      

12.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของการพัฒนาคณะกรรมการบริหาร   ⁄                      

หลักสูตร                           

13.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของการประเมินคุณภาพคณะกรรมการ   ⁄                      

บริหารหลักสูตร                           

14.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของอุปกรณและทรัพยากรที่ใชในการ   ⁄                      

สนับสนุนการเรียนการสอน                           

15.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานดานอาคารสถานที่ที่รองรับปริมาณของ   ⁄                      

นักศึกษา                           

16.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน   ⁄                      

17.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานดานกระบวนการเรียนการสอน   ⁄                      

18.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานดานการประเมินผลการเรียนการสอน   ⁄                      

19.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานดานการวิจัย   ⁄                      

20.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานดานกระบวนการวิจัย   ⁄                      

220 



องคประกอบ/ตัวบงชี ้

อด
ลุย
  ว
ิริย
เว
ชก
ลุ,

25
41
ข:

71
-7

9 

จํา
เริญ

รัต
น 
เจ
อืจ
นัท
ร,2

54
3:

16
5-

17
1 

รุง
รัง
ษี 

 วิบ
ูลช
ัย,

25
44

:บ
ทค
ัดย
อ 

ชน
ัย 

 วร
รณ

ะล
ี,2

54
6:

13
1-

13
4 

สุท
ธิธ
ัช 

 ค
นก
าญ

จน
,2

54
7:

17
7-

18
0 

จา
รุว
รร
ณ

  ป
ระ
ทุม
ศรี

,2
54

7:
บท

คัด
ยอ

 

นัก
สิท
ธิ ์

 ค
ูวัฒ

นา
ชัย

,2
55

0:
ออ
นไ
ลน
 

กฤ
ติม
า  
เห
มว
ิภา
ต,

25
51

:บ
ทค
ดัย
อ 

กุล
ธดิ
า  
ทว
มส
ุข,

25
54

:อ
อน
ไล
น 

As
tin

,A
lex

an
de

r W
.,1

98
5:

26
-5

9 

As
hw

or
th

 &
Ha

rv
ey

,1
99

4:
8-

13
 

He
rn

on
,P

.&
Al

tm
an

,E
.,1

99
8:

17
4-

17
8 

21.มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐานดานการประเมินผลการวิจัย   ⁄                      

22.มีระบบมาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร   ⁄      ⁄               

23.มีระบบมาตรฐานการบันทึกอัตราผูสําเร็จการศึกษา   ⁄                      

24.มีระบบการประชาสัมพันธดานคุณภาพและมาตรฐาน   ⁄                      

องคประกอบที่ 9 คุณภาพของผลงานวิจัยดษุฎีบัณฑิต                         

1.การตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ ⁄             ⁄        ⁄   

2.การจดสิทธิบัตร               ⁄            

3.การประเมินผลงานวิจัยดวยวิธีตางๆ                ⁄            

4.คุณภาพของผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับ ไดรับการอางอิง   ⁄         ⁄           ⁄   
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องคประกอบที่ 10 คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิต                         

1.ความสามารถในการแสวงหาขอมูลและความรูใหม ⁄   ⁄             ⁄        

2.มีทักษะในการแกปญหาโดยใชความรูประสบการณในวิชาชีพ   ⁄ ⁄              ⁄        

3.มีทักษะในการคิดวิเคราะห วิจารณ และการจัดการ ⁄ ⁄ ⁄              ⁄        

4.อัตราสวนของผูสําเร็จการศึกษาตามเปาหมายของหลักสูตร         ⁄ ⁄   ⁄   ⁄ ⁄   

5.มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   ⁄              ⁄        

6.ประยุกตใชความรูความสามารถกับหนวยงาน/กอใหเกิดการพัฒนา ⁄ ⁄              ⁄ ⁄     

ในสาขาวิชาหรือวิชาชีพได                           

7.มีความรู ความเขาใจและสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ⁄ ⁄            ⁄ ⁄        

8.มีความรู ความเขาใจในลักษณะงานที่ตองใชการคํานวณ   ⁄            ⁄ ⁄        
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9.รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น/ทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นไดอยางมี ⁄ ⁄            ⁄ ⁄        

ประสิทธิภาพ                           

10.มีความรับผิดชอบทํางานจนสําเร็จ   ⁄                      

11.มีความตรงตอเวลาโดยใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด   ⁄                      

12.มีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ⁄ ⁄                      

13.มีภาวะผูนํา เชื่อมั่นในตัวเอง   ⁄              ⁄        

14.มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม   ⁄              ⁄        

15.มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ สงางามและระงับอารมณ   ⁄                      

16.มีความเชี่ยวชาญในดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีขาวสาร ⁄ ⁄              ⁄        

17.มีความเชี่ยวชาญในการใชวัสดุอุปกรณสําหรับวิชาชีพ   ⁄                      

18.มีความรัก ภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ                 ⁄        

19.มีคุณธรรม วัฒนธรรม และอารยธรรม ⁄                       

20.มีความรอบรูในศาสตรตางๆ และความรูทั่วไป ⁄                       
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ภาคผนวก ข 
รายนามกลุมตัวอยางเพื่อการสัมภาษณและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืเพื่อการวจิยั 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
สัมภาษณและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
1. ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ 

ตําแหนง  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

   อดีตประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

     สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร  

     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคีสมาชิก  สํานักศิลปกรรม  ราชบัณฑติยสถาน 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ 

   กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

สถานที่ติดตอ  170  ซอยวงศสวาง 7 ถนนวงศสวาง บางซือ่ กทม. 10800 

คุณวุฒิสูงสุด  Doctor  of Education (Art Education)  

       Cognate Field : Higher Education Administration 

ความเชีย่วชาญ จิตรกรรม   ศลิปวัฒนธรรม  การบริหารการศึกษา 
 

2. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุรพล  วริฬุหรกัษ 
ตําแหนง ราชบัณฑิต สาขาวิชานาฏกรรม สํานกัศิลปกรรม ราชบณัฑิตยสถาน 

ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร ปร.ด.(การวิจยัศิลปกรรมศาสตร)   

     คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

สถานที่ติดตอ  คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

คุณวุฒิสูงสุด  Doctor of Philosophy (Drama & Theatre) 

ความเชีย่วชาญ ศิลปะการแสดง 
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3. ศาสตราจารยกิตติคุณ ปรีชา  ชางขวญัยืน 
ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   กรรมการวิชาการ 

   กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสาํนักงานมาตรฐาน  

                                     การศึกษา 

                                     ราชบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร สํานักธรรมศาสตรและ  

                                     การเมืองราชบัณฑิตยสถาน 

สถานที่ติดตอ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คุณวุฒิสูงสุด  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) 

ความเชีย่วชาญ ปรัชญา พทุธศาสนา ภาษาไทย ปรัชญาการเมือง 
 

4. รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  อินทรสุนานนท 
ตําแหนง  อดีตรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  

   อดีตประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมมหาบณัฑิต  

     สาขาวิชามานษุยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร  

     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สถานที่ติดตอ  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คุณวุฒิสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร) 

ความเชีย่วชาญ การวิจยัเชิงคณุภาพ มานษุยวิทยาภาควฒันธรรม 
 

5. รองศาสตราจารย ดร.นยิม  วงศพงษคํา  
ตําแหนง  รองอธิการบดฝีายชุมชนสัมพันธและส่ือสารองคการ 

ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร ปร.ด.(วจิัยศิลปะและวัฒนธรรม)   

     คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

สถานที่ติดตอ  คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน 

คุณวุฒิสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร) 

ความเชีย่วชาญ ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิน่อีสาน  ศิลปศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
รายนามกลุมตัวอยางของการสนทนากลุมยอย 
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รายนามผูรวมสนทนากลุมยอย 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.นยิม  วงศพงษคํา  
ตําแหนง  รองอธิการบดฝีายชุมชนสัมพันธและส่ือสารองคการ 

ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร ปร.ด.(วจิัยศิลปะและวัฒนธรรม)   

     คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

สถานที่ติดตอ  คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน 

คุณวุฒิสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร) 

ความเชีย่วชาญ ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิน่อีสาน  ศิลปศึกษา 
 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต   ทิมวฒันบรรเทิง 
ตําแหนง  ประธานมูลนธิิอารี สุทธิพนัธุ 

อดีตรองคณบดีฝายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร  

     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สถานที่ติดตอ  คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวทิยาศรนีครินทรวโิรฒ 

คุณวุฒิสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร)  

    ความเชีย่วชาญ จิตรกรรม   ศลิปวัฒนธรรม 
 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวิเทพ   มสุิกะปาน 

ตําแหนง  อดีตรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร  

     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สถานที่ติดตอ  คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวทิยาศรนีครินทรวโิรฒ 

คุณวุฒิสูงสุด  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)  

    ความเชีย่วชาญ การออกแบบแฟชั่นและเครือ่งเตงกาย 
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4. ดร.สุเนตร  โพธิสาร 
ตําแหนง  กรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)   

     คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

สถานที่ติดตอ  คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน 

คุณวุฒิสูงสุด  Ph.D. (Lao History)  

ความเชีย่วชาญ สังคม-วัฒนธรรมลาว  ประวตัิศาสตรลาว ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
 

5. ดร.วุฒิพงษ  โรจนเขษมศรี 
ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

กรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.(การวิจยัศิลปกรรมศาสตร)   

          คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

สถานที่ติดตอ  คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

คุณวุฒิสูงสุด  ศป.ด. (ออกแบบผลิตภัณฑ)  

ความเชีย่วชาญ ศิลปะประยุกตและการออกแบบผลิตภัณฑจักสาน  
 

6. ดร.ศิรวิรรณ  วิบูลยมา 
ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ วทิยาลัยโพธวิิชชาลัย  

                                   มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สถานที่ติดตอ  โพธวิิชชาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คุณวุฒิสูงสุด  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) 
ความเชีย่วชาญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ และสรปุผลการวิเคราะห 
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แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 

ปริญญานิพนธเรื่อง  การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม   
Title The  Development  of  Indicators  for  Educational  Management Quality in  

Doctoral  Degree Program  in  Arts  and Culture   
 

ผูวิจัย   นางสาวอัมพวลัย   วิศวธีรานนท นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้ พัฒนาจากการที่ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิภายนอก  แลวนํามา 

รางเปนขอคําถาม เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อาจารย ดร.จารุวรรณ  สกุลคู  ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สุชาดา  สุธรรมรักษ และ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.จักรกฤษณ  นรนิติผดุงการ) พิจารณาตรวจสอบ และ

ปรับปรุง  ขอคําถามในเบื้องตน ซึ่งตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 

ประกอบดวย 3 องคประกอบ 9  ตัวบงชี้หลัก ดังนี้ 

1.1 องคประกอบดานปจจัยนําเขา มี 5 ประเด็นคือ ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย  ตัวบงชี้คุณภาพ 

ของนิสิตนักศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร  และตัวบงชี้คุณภาพของ

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู   

      1.2 องคประกอบดานกระบวนการ มี 2  ประเด็นคือ ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู  และ 

ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ   

      1.3 องคประกอบดานผลผลิต มี 2  ประเด็นคือ ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต   และตัวบงชี้คุณภาพ

ของปริญญานิพนธ 

2. วัตถุประสงคของแบบสอบถาม  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาคาดัชนีความ 

สอดคลอง (Item Objective Congruence Index : IOC)   ดังนิยามศัพทที่แนบมา 

3. เกณฑการใหคะแนน แบงเปน 3 ระดับ คือ 

ใหคะแนน +1 เมื่อทานเห็นวา ขอความที่กําหนดให สอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในแตละดาน 

ใหคะแนน 0 เม่ือทานไมแนใจวา ขอความที่กําหนดให สอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในแตละดาน 

ใหคะแนน -1 เม่ือทานเห็นวา ขอความที่กําหนดให ไมสอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ในแตละดาน 
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โปรดพิจารณาใหความคิดเห็นวาขอคําถามทั้งหมด มีความสอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม หรือไม   โดยทําเครื่องหมาย √  ลงในชองวางที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทานมากที่สุด และหากขอความใดที่ควรปรับปรุงแกไข  กรุณาใหขอเสนอแนะ   
 

 
1) ตัวบงช้ีคุณภาพของอาจารย 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด

คลอง 

ไม

สอด

คลอง 

ไม

แนใจ 

องคประกอบที่ 1 อาจารย 
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย     

 

1.มีความสามารถและประสบการณการวิจัยและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ      

การวิจัยได    

 

2.มีความสามารถในการสรางเครือขายการวิจัยทั้งภายในและภายนอก     

3.มีความรูเกี่ยวกับศาสตรและเนื้อหาวิชาที่สอน(มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร/

วัฒนธรรม/ศิลปกรรมศาสตร) 

 

  

 

4.มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และศรัทธาในการสอน     

5.มีวุฒิการศึกษาและประสบการณตรงตามสาขาวิชาที่ทําการสอน     

6.มีกระบวนการคิดวิเคราะหและสังเคราะห    

7.มีความสามารถในการรับรู การวิเคราะหเชิงสุนทรียะ    

8.มีความรูความเขาใจ อุดมการณในเชิงประเมินคุณคาวัฒนธรรม    

ภาระงานของอาจารย 
9.มีภาระงานครบตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน 

 
  

 

10.การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา     

11.การเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ    

12.การเปนกรรมการวิชาการภายในสถาบัน    

13.การเปนกรรมการวิชาการภายนอกสถาบัน    

กระบวนการพัฒนาอาจารย 
14.เขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางศิลปะและวัฒนธรมระดับชาติอยางนอย 1 ครั้ง

ตอป   

 

15.นําเสนอผลงานทางวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติอยางนอย 1 

ครั้งตอป   
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด

คลอง 

ไม

สอด

คลอง 

ไม

แนใจ 

กระบวนการพัฒนาอาจารย  (ตอ) 

16.มีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 

 

 

 

17.มีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน    

18.ดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาในการเขาสูตําแหนงวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

เทียบกับเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

19.มีการไดรับรางวัลตอบแทนจากหนวยงานตนสังกัดในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น    

20.มีการไดรับรางวัลตอบแทนจากหนวยงานตนสังกัดในการนําเสนอผลงานระดับ

นานาชาติ   

 

21.มีผลงานทางวิชาการ/วิจัย/ตําราที่ไดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ    

22.ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายในหนวยงานในการนําเสนอผลงานวิชาการ    

23.ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกหนวยงานในการนําเสนอผลงานวิชาการ    

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย 
24.มีบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติอยางนอย 1 

เร่ืองตอป 

 

  

 

25.มีบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย 

1 เร่ืองตอป 

 

  

 

26.มีหนังสือ/ตําราที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 1 เลมในระยะเวลา 3 ป     

27.ผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมที่จัดแสดงในระดับชาติอยาง

นอย 1 ครั้งตอป 

 

 

 

28.ผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมที่จัดแสดงในระดับนานาชาติ 

1 ครั้งในระยะเวลา 2 ป 

 

 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................  
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2) ตัวบงชี้คุณภาพของนิสิตนักศึกษา 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด 

คลอง 

ไม   

สอด 

คลอง 

ไม

แนใจ 

องคประกอบที่ 2 นิสิตนักศึกษา 
กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา     

 

1.มีการกําหนดคุณสมบัติและประสบการณของผูเขาศึกษาที่หลากหลาย     

2.มีการทดสอบภาษาอังกฤษ     

3.มีการทดสอบวิชาเฉพาะ    

4.มีการนําเสนอเคาโครงการทําปริญญานิพนธ     

5.มีการนําเสนอแฟมผลงาน (Portfolio)    

การพัฒนานิสิตนักศึกษา    

6.มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม      

7.มีกิจกรรมการฝกทักษะทางคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย    

8.มีกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ    

9.มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศในแตละรายวิชา    

10.มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศที่สัมพนัธกับศิลปวัฒนธรรม    

11.มีการสรางสรรคกิจกรรมเชิงวิชาการโดยการใหนิสิตจัดประชุม/สัมมนาวิชาการ

และนําเสนอผลงานวิชาการ 

 

 

 

การประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
12.อาจารยและนิสิตนักศึกษามีความศรัทธาและมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

 
 . 

 

13.มีทัศนคติที่ดีตอหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษา และวิชาชีพที่ดีของตน    

14.มีคุณลักษณะการใฝรู การแสวงหาความรู  และการศึกษาคนควาวิจัย     

15.มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรค     

16.มีวินัยและอุดมการณในตนเอง       

17.มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม    

18.มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ    

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของนสิิตนักศึกษา 

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

....................................................................................................................................................  
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3) ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร   

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด 

คลอง 

ไม   

สอด 

คลอง 

ไม

แนใจ 

องคประกอบที่ 3 ผูบริหารหลกัสูตร     

1.มีวิสัยทัศนและภาวะผูนําที่มองอนาคตของสังคม ชุมชน ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

  

 

2.มีความมุงมั่นที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการ     

3.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ชี้นํา เปนผูนําสังคมได    

4.มีวิสัยทัศนและความสามารถในดานการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน   

และสถาบัน 

 

  

 

5.เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอกในวิชาชีพเดียวกัน    

6.เปนผูทํางานดานวัฒนธรรม     

7.มีความรู ความเขาใจทางดานวัฒนธรรม      

8.มีความรู ความเขาใจทางดานศิลปกรรม      

9.มีความรู ความเขาใจทางดานการบริหารจัดการ      

10.มีความรู ความเขาใจทางดานการศึกษา    

11.มีงานวิจัย/งานสรางสรรคเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม    

12.มีความสามารถบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ    

13.มีการประเมินประสิทธิภาพของผูบริหารหลักสูตร    

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................  
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4) ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด 

คลอง 

ไม   

สอด 

คลอง 

ไม

แนใจ 

องคประกอบที่ 4 หลักสูตร     

คุณลักษณะของหลักสูตร 
1.มีการจัดหลักสูตรที่สามารถมีความรวมมือไดระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ

ตางประเทศ 

 

  

 

2.เนนความเปนเลิศทางวิชาการ     

3.มีลักษณะของสหวิทยาการที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิภาค และพื้นที่

ทางวัฒนธรรม 

 

  

 

4.เนนใหนิสิตนักศึกษารูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะห และสรางสรรค     

5.คํานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนพัฒนาอุดมศึกษา     

6.ใหความสําคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ     

7.เนื้อหาสาระครอบคลุมเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิภาค และสากล    

8.มีรายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะที่เพียงพอใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

 

 

 

9.เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้งมิติกวางและลุมลึก     

10.มีวิทยานิพนธที่มีคุณภาพที่สงผลกระทบตอสังคม     

11.เปนหลักสูตรที่เนนการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม    

กระบวนการพัฒนาและประเมินหลักสูตร     

12.มีการศึกษา วิเคราะห รวบรวมความตองการของทองถิ่น สังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตร     

13.มีคณะกรรมการสอบไล/วิทยานิพนธภายนอก     

14.นําผลการประเมินผูใชบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร     

15.ไดรับการยอมรับการโอนหนวยกิตระหวางสถาบัน     

16.ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

17.ไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน     

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร 

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

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

....................................................................................................................................................  
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5) ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู   

5.1 หองสมุด 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด 

คลอง 

ไม   

สอด 

คลอง 

ไม

แนใจ 

1.มีจํานวนที่นั่งในหองสมุดที่เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ     

2.ระยะเวลาการยืมหนังสือในหองสมุดมีความเหมาะสมกับความตองการของ

ผูรับบริการ 

 

  

 

3.ชวงเวลาของการเปดใหบริการหองสมุดมีความเหมาะสมกับความตองการของ

ผูรับบริการ 

 

 

 

4.ระยะเวลาการรอยืมหนังสือในหองสมุดไมเกิน 5 นาทีตอครั้ง      

5.การจัดวางหนังสือ/ตํารามีความสะดวกตอการคนหา    

6.มีระบบการยืมหนังสือออนไลน    

7.มีปริมาณหนังสือตําราภาษาไทยในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความ

ตองการของผูรับบริการ  

 

  

 

8.มีความหลากหลายของหนังสือตําราภาษาไทยในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม    

9.มีปริมาณวารสารภาษาไทยในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

 

 

 

10.มีความหลากหลายของวารสารภาษาไทยในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม    

11.มีปริมาณหนังสือตําราภาษาอังกฤษในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอ

ความตองการของผูรับบริการ  

 

 

 

12.มีความหลากหลายของหนังสือตําราภาษาอังกฤษในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม    

13.มีปริมาณวารสารภาษาอังกฤษในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความ

ตองการของผูรับบริการ  

 

  

 

14.มีความหลากหลายของวารสารภาษาอังกฤษในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม    

15.ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการใหบริการ     

16.ความเพียงพอของประเภทสื่อวัสดุอุปกรณที่ใหบริการ     

17.ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในหองสมุด       

18.ความเหมาะสมของแสงสวางภายในหองสมุด     

19.ความสงบ/เสียงรบกวนภายในหองสมุด    
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด 

คลอง 

ไม   

สอด 

คลอง 

ไม

แนใจ 

20.มีบริการน้ําดื่มภายในหองสมุด    

21.มีหองน้ําที่เพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ    

22.สุขภัณฑภายในหองน้ํามีความสะอาด ถูกสุขอนามัย    

 

5.2 แหลงการเรียนรู 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด 

คลอง 

ไม   

สอด 

คลอง 

ไม

แนใจ 

1.มีการออกแบบอาคารสถานที่ตรงกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา     

2.มีพื้นที่/หองสัมมนา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาคนควาของนิสิตที่

เปนสัดสวน 

 

  

 

3.มีจํานวนหองเรียนที่เหมาะสม     

4.สภาพอาคารและหองตางๆ มีความสะอาด      

5.สภาพอาคารและหองตางๆ มีการตกแตงที่เอื้อใหเกิดสุนทรียะ    

6.บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของอาคารสถานที่มีพื้นที่สีเขียว     

7.อาคารมีระบบแสงที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู     

8.มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ทความเร็วสูงภายในอาคารเรียน     

9.มีพื้นที่/ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู/การจัดกิจกรรม    
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5.3 วัสดุอุปกรณสื่อการเรยีนรู 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด 

คลอง 

ไม   

สอด 

คลอง 

ไม

แนใจ 

1.มีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู     

2.มีการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู     

3.ความเพียงพอของประเภทวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรูตอจํานวนนักศึกษา     

4.ภายในหองเรียนมีคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน     

5.ภายในหองเรียนมีเครื่องพิมพคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน     

6.ภายในหองเรียนมีเครื่องมือส่ือโสตทัศนูปกรณครบถวนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน     

7.ภายในหองเรียนมีเครื่องถายเอกสารที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน    

8.มีระบบการใหบริการ ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชอุปกรณ     

9.มีความทันสมัยของวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู     

 

5.4 งบประมาณสนับสนุนการเรยีนรู 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด 

คลอง 

ไม   

สอด 

คลอง 

ไม

แนใจ 

1.มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารย      

2.มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของนิสิตนักศึกษา    

3.มีงบประมาณสําหรับการจัดซื้อส่ือ ตํารา วารสาร     

4.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดทําส่ือการเรียนรู    

5.มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย     

6.มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดูงานในประเทศ    

7.มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดูงานตางประเทศ    

8.มีการจัดสรรทุนเพื่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพย     

9.มีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการทําปริญญานิพนธ     

10.มีงบประมาณเพื่อจัดประชุมติดตามผลงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย    
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนบัสนุนการเรยีนรู 

หองสมุด 

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

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

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

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

 

แหลงการเรยีนรู 

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

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

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

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

 

วัสดุอุปกรณสื่อการเรียนรู 

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

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

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

 

งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู 

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

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

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

....................................................................................................................................................  
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6) ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู   
 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด 

คลอง 

ไม   

สอด 

คลอง 

ไม

แนใจ 

องคประกอบที่ 6 กระบวนการจัดการเรียนรู 
การวางแผนการจัดการเรียนรู    

 

1.มีการเตรียมแผนการเรียนรู  ประเด็นและรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู     

2.ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายวิธีและเปนวิธีที่สามารถพัฒนาสติปญญาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

  

 

3.มีการจัดอาจารยที่มีคุณภาพตรงตามวุฒิและประสบการณ     

4.มีการเตรียมส่ือและอุปกรณการเรียนรูที่กระตุนการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา     

5.มีเอกสาร ตําราอางอิงประกอบการสอนที่ทันสมัยและใหนิสิตนักศึกษาอานเพิ่มเติม     

การจัดกิจกรรมการเรียนรู    

6.กระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดเปน ทําเปนและมีพลังรวม     

7.เนนการศึกษาคนควา อานและนําประเด็นตางๆ มาวิเคราะห วิพากษวิจารณ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

 

  

 

8.กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรค     

9.เนนการศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย     

10.สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเขียนบทความวิชาการในแตละรายวิชา     

11.มีชองทางการตีพิมพบทความวิชาการใหแกนิสิต     

12.จัดโครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมภาคสนาม     

13.สนับสนุนสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการวิจัย     

14.สนับสนุนใหมีการรวมมือทําวิจัยทั้งในและตางประเทศ     

15.สนับสนุนใหมีการเผยแพรบทความวิชาการ/วิจัย     

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู    

16.มีระบบการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการเรียนรู    

17.มีระบบการติดตามควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ    

18.กําหนดใหนักศึกษาติดตอกับอาจารยอยางสม่ําเสมอ    

19.มีระบบการวัดและประเมินผลหลากหลายวิธี    

20.นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน    
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจดัการการเรยีนรู 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................  
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7) ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ   

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด 

คลอง 

ไม   

สอด 

คลอง 

ไม

แนใจ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ     

1.มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม โปรงใส ตรวจสอบได     

2.มีการบริหารจัดการตามปรัชญาของหลักสูตร     

3.มีแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและยืดหยุน     

4.มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการ     

5.มีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร     

6.มีบรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ/การมีสวนรวมภายในสถาบัน     

7.มีบรรยากาศความคลองตัวและชัดเจนในการสื่อสาร/การดําเนินงาน     

8.มีหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู     

9.มีบุคลากรสนับสนุนการทํางานของคณาจารย     

10.อาจารยไดรับภาระงานที่เหมาะสม     

11.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับภาระงานที่เหมาะสม    

12.มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับความตองการของนิสิตนักศึกษา อาทิ การ

รักษาพยาบาล หอพัก การบริการใหคําปรึกษา    

 

  

 

13.มีการบริหารจัดการที่เอื้อใหทุกคนดําเนินงานใหดีที่สุดตามวัตถุประสงคดวยพลัง

รวมที่ทําใหทุกคนมีความสุข 

 

 

 

14.มีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    

15.มีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................  
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8) ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต   

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด 

คลอง 

ไม   

สอด 

คลอง 

ไม

แนใจ 

องคประกอบที่ 8 คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิต     

1.มีความสามารถในการแสวงหาขอมูลและความรูใหม     

2.มีทักษะในการแกปญหาโดยใชความรูประสบการณในวิชาชีพ     

3.มีทักษะในการคิดวิเคราะห วิจารณ และการจัดการ     

4.มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ     

5.มีความสามารถในการประยุกตใชความรูความสามารถกับหนวยงาน/กอใหเกิด

การพัฒนาในสาขาวิชาหรือวิชาชีพได 

 

  

 

6.มีความรู ความเขาใจและสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     

7.มีความรู ความเขาใจในลักษณะงานที่ตองใชการคํานวณ     

8.มีความเชี่ยวชาญในดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีขาวสาร    

9.มีความเชี่ยวชาญในการใชวัสดุอุปกรณสําหรับวิชาชีพ    

10.รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น/ทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ     

11.มีความรับผิดชอบทํางานจนสําเร็จ และเปนงานที่มีคุณภาพ     

12.มีความตรงตอเวลาและบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ     

13.มีภาวะผูนํา เชื่อม่ันในตัวเองเมื่อทําส่ิงที่ดีที่สุด     

14.มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม     

15.มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ สงางามและสุขุม     

16.มีความรัก ภาคภูมิใจในสังคม ชุมชน สถาบันและประเทศชาติ     

17.มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ     

18.มีความรอบรูในศาสตรตางๆ และความรูทั่วไป     

19.มีสัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาตามเปาหมายของหลักสูตร    

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของดษุฎีบณัฑิต 

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

....................................................................................................................................................  
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9) ตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ   

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

สอด 

คลอง 

ไม   

สอด 

คลอง 

ไม

แนใจ 

องคประกอบที่ 9 คุณภาพของปริญญานิพนธ     

1.ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ     

2.มีการประเมินผลงานวิจัยดวยวิธีตางๆ      

3.ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิง     

4.มีสัดสวนของผูรับทุนสนับสนุนการทําปริญญานิพนธตอจํานวนดุษฎีบัณฑิต       

ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

 

 

 

5.เปนผลงานที่สงผลกระทบตอวิชาการ สังคมและชุมชน    

6.เปนผลงานที่แสดงออกถึงการสรางองคความรูใหมหรือวิธีการในการศึกษา/สรางสรรค    

7.เปนผลงานวิจัยที่ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร    

 

 ความคิดเหน็เพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชีคุ้ณภาพของปริญญานิพนธ 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................  
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ผลการวิเคราะหหาคา IOC ของ แบบสอบถาม 
 
เรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม  
 
การวิเคราะหขอมูล    :  แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (rating scale) 3 ระดับ ใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและพิจารณาความสอดคลองระหวางตัวบงชี้กับองคประกอบ

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  ทําการวิเคราะหหาคา IOC โดยเลือกตัวบงชี้ที่

มีคา IOC ตั้งแต 0.8 ขึ้นไป ไดตัวบงชี้คุณภาพ จํานวน 182 ตัว หากแยกรายตัวบงชี้หลัก ดังรายละเอียด 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

ผลการ
วิเคราะห 
คน

ที่ 
1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

องคประกอบที่ 1 อาจารย 
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย 

      

 

1.มีความสามารถและประสบการณการวิจัยและใหคําปรึกษา

แนะนําเกี่ยวกับการวิจัยได 
1 1 1 1 1 1 แยกขอคําถาม 

2.มีความสามารถในการสรางเครือขายการวิจัยทั้งภายในและภายนอก 1 1 1 1 1 1  

3.มีความรูเกี่ยวกับศาสตรและเนื้อหาวิชาที่สอน(มนุษยศาสตร/

สังคมศาสตร/วัฒนธรรม/ศิลปกรรมศาสตร) 
1 1 1 1 1 1  

4.มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และศรัทธาในการสอน 1 1 1 1 1 1 แยกขอคําถาม 

5.มีวุฒิการศึกษาและประสบการณตรงตามสาขาวิชาที่ทําการสอน 1 1 1 1 1 1  

6.มีกระบวนการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 1 1 1 1 1 1  

7.มีความสามารถในการรับรู การชื่นชม และการวิเคราะหเชิงสุนทรียะ 1 1 1 1 1 1  

8.มีความรูความเขาใจ อุดมการณในเชิงประเมินคุณคาวัฒนธรรม 1 1 1 1 1 1  

ภาระงานของอาจารย 
9.มีภาระงานครบตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1  

10.การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา 1 1 1 1 1 1  

11.การเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 1 1 1 1 1 1  

12.การเปนกรรมการวิชาการภายในสถาบัน 1 1 0 1 1 0.8  

13.การเปนกรรมการวิชาการภายนอกสถาบัน 1 1 0 1 1 0.8  
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 
คน

ที่ 
3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กระบวนการพัฒนาอาจารย 
14.เขารวมประชมุ อบรม สัมมนาทางศิลปะและวฒันธรรมระดับชาติ

อยางนอย 1 ครั้งตอป 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0.8 

 

15.นําเสนอผลงานทางวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับ

นานาชาติอยางนอย 1 ครั้งตอป 
1 1 1 1 1 1  

16.มีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางสถาบันอุดมศกึษาในประเทศ 
 
1 

 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
0.6 

ตัด 

17.มีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาใน

ภูมิภาคอาเซียน 
1 1 1 1 1 1  

18.ดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาในการเขาสูตําแหนง

วิชาการในระดับที่สูงขึ้น เทียบกับเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1 1 1 1 1 1  

19.มีการไดรับรางวัลตอบแทนจากหนวยงานตนสังกัดในการเขา

สูตําแหนงที่สูงขึ้น 
-1 1 1 1 1 0.8 ตัด 

20.มีการไดรับรางวัลตอบแทนจากหนวยงานตนสังกัดในการ

นําเสนอผลงานระดับนานาชาติ 
0 1 -1 1 1 0.4 ตัด 

21.มีผลงานทางวิชาการ/วิจัย/ตําราที่ไดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 1 1 -1 1 1 0.6 ตัด

22.ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายในหนวยงานในการนําเสนอ

ผลงานวิชาการ 
1 1 -1 1 1 0.6 

ตัด

23.ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกหนวยงานในการนําเสนอ

ผลงานวิชาการ 
1 1 -1 1 1 0.6 ตัด 

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย 
24.มีบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติอยางนอย 1 เรื่องตอป 

 
1 

 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
0.6 

ปรับภาษา 

25.มีบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติอยางนอย 1 เรื่องตอป 
1 1 0 1 1 0.8  

26.มีหนังสือ/ตําราที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 1 เลมในระยะเวลา 

3 ป (กรณี รองศาสตราจารยขึ้นไป) 
1 1 1 1 1 1  

27.มีผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมที่จัด

แสดงในระดับชาติอยางนอย 1 ครั้งตอป 
1 1 0 1 1 0.8  
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย 
28.มีผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมที่จัด

แสดงในระดับนานาชาติ 1 ครั้งในระยะเวลา 2 ป 

1 1 0 1 1 0.8  

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย 

 เปนอาจารยทีม่ีบทบาททั้งการศึกษาคนควา การแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม และรวม

พัฒนาสังคมและชุมชน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

องคประกอบที่ 2 นิสิตนักศึกษา 
กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา 

      

 

1.มีการกําหนดคุณสมบัติและประสบการณของผูเขาศึกษาที่

หลากหลาย 
1 1 1 1 1 1  

2.มีการทดสอบภาษาอังกฤษ 1 1 1 1 1 1  

3.มีการทดสอบวิชาเฉพาะ 1 1 1 1 1 1  

4.มีการนําเสนอเคาโครงการทําปริญญานิพนธ 1 1 1 1 1 1  

5.มีการนําเสนอแฟมผลงาน (Portfolio) 1 1 1 1 1 1  

การพัฒนานิสิตนักศึกษา        
6.มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม  1 1 1 1 1 1  

7.มีกิจกรรมการฝกทักษะทางคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย 1 1 -1 1 1 0.6 คงไว 

8.มีกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 -1 1 1 0.6 คงไว 
9.มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศใน 

แตละรายวิชา 
1 1 0 1 1 0.8  

10.มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศที่

สัมพันธกับศิลปวัฒนธรรม 
1 1 0 1 1 0.8  

11.มีการสรางสรรคกิจกรรมเชิงวิชาการโดยการใหนิสิตจัด

ประชุม/สัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ 
1 1 1 1 1 1  

การประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
12.อาจารยและนิสิตนักศึกษามีความศรัทธาและมีสัมพันธภาพ

ที่ดีตอกัน 

1 1 1 1 1 1  

13.มีทัศนคติที่ดีตอหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษา และวิชาชีพของตน 1 1 1 1 1 1  
14.มีคุณลักษณะการใฝรู การแสวงหาความรู  และการศึกษา

คนควาวิจัย 
1 1 1 1 1 1  

15.มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรค 1 1 1 1 1 1  
16.มีวินัยและอุดมการณในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
ในสังคม/ชุมชน   

1 1 1 1 1 1 ปรับเพิ่มเติม 

17.มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 1 1 1 1 1 1  
18.มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ 

 
1 1 1 1 1 1  
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของนสิิตนักศึกษา 

 เปนผูทีม่ีความมุงมัน่และมอุีดมการณในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในสังคมและชมุชน 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

องคประกอบที่ 3 ผูบริหารหลักสูตร        
1.มีวิสัยทัศนและภาวะผูนําที่มองอนาคตของสังคม ชุมชน ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
1 1 1 1 1 1  

2.มีความมุงมั่นที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 1 1 1 1 1 1  

3.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ชี้นําหรือเปนผูนําสังคมได 1 1 1 1 1 1  
4.มีวิสัยทัศนและความสามารถในดานการสรางความรวมมือ

ระหวางหนวยงานและสถาบัน 
1 1 1 1 1 1  

5.เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอกในวิชาชีพเดียวกัน 1 1 1 1 1 1  

6.เปนผูทํางานดานวัฒนธรรม 1 1 0 1 1 0.8  

7.มีความรู ความเขาใจทางดานวัฒนธรรม  1 1 1 1 1 1  

8.มีความรู ความเขาใจทางดานศิลปกรรม   1 1 1 1 1 1  

9.มีความรู ความเขาใจทางดานการบริหารจัดการ   1 1 1 1 1 1  

10.มีความรู ความเขาใจทางดานการศึกษาและการบริหาร
วิชาการ 

1 1 1 1 1 1 ปรับเพ่ิมเติม 

11.มีงานวิจัย/งานสรางสรรคเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับศิลปะ

และวัฒนธรรม 
1 1 0 1 1 0.8  

12.มีความสามารถบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ 1 1 0 1 1 0.8  

13.มีการประเมินประสิทธิภาพของผูบริหารหลักสูตร 1 1 0 1 1 0.8  

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร 

 เปนผูทีม่ีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารงานวชิาการใหมีประสทิธภิาพ 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

องคประกอบที่ 4 หลักสูตร 
คุณลักษณะของหลักสูตร 

       

1.มีการจัดหลักสูตรที่สามารถมีความรวมมือไดระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
1 1 1 1 1 1  

2.เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 1 1 1 1 1 1  

3.มีลักษณะของสหวิทยาการที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิภาค พื้นที่ทางวัฒนธรรม  
1 1 1 1 1 1  

4.เนนใหนิสิตนักศึกษารูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะห และสรางสรรค 1 1 1 1 1 1  

5.คํานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ

แผนพัฒนาอุดมศึกษา 
1 1 1 1 1 1  

6.ใหความสําคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1 1 1 1 1 1  

7.เนื้อหาสาระครอบคลุมเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิภาค และสากล 1 1 1 1 1 1  

8.มีรายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะที่เพียงพอใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1 1 1 1 1 1  

9.มีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้งมิติกวางและลุมลึก 1 1 1 1 1 1  

10.มีวิทยานิพนธที่มีคุณภาพที่สงผลกระทบตอสังคม 1 1 1 1 1 1  

11.เปนหลักสูตรที่เนนการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม 1 1 1 1 1 1  

กระบวนการพัฒนาและประเมินหลักสูตร        
12.มีการศึกษา วิเคราะห รวบรวมความตองการของทองถิ่น สังคม 

เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
1 1 1 1 1 1  

13.มีคณะกรรมการสอบไล/วิทยานิพนธภายนอก 1 1 1 1 1 1  

14.นําผลการประเมินผูใชบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร 1 1 1 1 1 1  

15.ไดรับการยอมรับการโอนหนวยกิตระหวางสถาบัน 1 1 1 1 1 1  

16.ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1 1 1 1 1 1  

17.ไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 
1 1 1 1 1 1  

 

 

 



252 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร 

 เปนหลกัสูตรที่สงผลตอการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

องคประกอบที่ 5 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 
หองสมุด 

       

1.มีจํานวนที่นั่งในหองสมุดที่เพียงพอตอความตองการของ

ผูรับบริการ 
1 1 0 1 0 0.6 ตัด 

2.ระยะเวลาการยืมหนังสือในหองสมุดมีความเหมาะสมกับ

ความตองการของผูรับบริการ 
1 1 0 1 1 0.8  

3.ชวงเวลาของการเปดใหบริการหองสมุดมีความเหมาะสมกับ

ความตองการของผูรับบริการ 
1 1 1 1 1 1  

4.ระยะเวลาการรอยืมหนังสือในหองสมุดไมเกิน 5 นาทีตอครั้ง  1 1 1 1 0 0.8  

5.การจัดวางหนังสือ/ตํารามีความสะดวกตอการคนหา 1 1 1 1 1 1  

6.มีระบบการยืมหนังสือออนไลน 1 1 1 1 1 1  

7.มีปริมาณหนังสือตําราภาษาไทยในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่

เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
1 1 1 1 1 1  

8.มีความหลากหลายของหนังสือตําราภาษาไทยในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
1 1 1 1 1 1  

9.มีปริมาณวารสารภาษาไทยในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่

เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ 
1 1 1 1 1 1  

10.มีความหลากหลายของวารสารภาษาไทยในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
1 1 1 1 1 1  

11.มีปริมาณหนังสือตําราภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
1 1 1 1 1 1  

12.มีความหลากหลายของหนังสือตําราภาษาอังกฤษใน

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 
1 1 1 1 1 1  

13.มีปริมาณวารสารภาษาอังกฤษในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่

เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
1 1 1 1 1 1  

14.มีความหลากหลายของวารสารภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
1 1 1 1 1 1  
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

หองสมุด (ตอ) 

15.ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการใหบริการ 
1 1 1 1 1 1  

16.ความเพียงพอของประเภทสื่อวัสดุอุปกรณที่ใหบริการ 1 1 1 1 1 1  

17.ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในหองสมุด   1 1 1 1 1 1  

18.ความเหมาะสมของแสงสวางภายในหองสมุด  1 1 1 1 1 1  

19.ความสงบ/เสียงรบกวนภายในหองสมุด 1 1 1 1 1 1  

20.มีบริการน้ําดื่มภายในหองสมุด 1 1 1 1 1 1  

21.มีหองน้ําที่เพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ 1 1 1 1 1 1  

22.สุขภัณฑภายในหองน้ํามีความสะอาด ถูกสุขอนามัย 1 1 1 1 1 1  

แหลงการเรียนรู 
1.มีการออกแบบอาคารสถานที่ตรงกับวัตถุประสงคของการจัด

การศึกษา 

1 1 1 1 1 1  

2.มีพื้นที่/หองสัมมนา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา

คนควาของนิสิตที่เปนสัดสวน 
1 1 1 1 1 1  

3.มีจํานวนหองเรียนที่เหมาะสม 1 1 1 1 1 1  

4.สภาพอาคารและหองตางๆ มีความสะอาด  1 1 1 1 1 1  

5.สภาพอาคารและหองตางๆ มีการตกแตงที่เอื้อใหเกิดสุนทรียะ 1 1 1 1 1 1  

6.บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของอาคารสถานที่มีพื้นที่สีเขียว 1 1 1 1 1 1  

7.อาคารมีระบบแสงที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 1 1 1 1 1 1  

8.มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ทความเร็วสูงภายในอาคารเรียน 1 1 1 1 1 1  

9.มีพื้นที่/ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู/การจัด

กิจกรรม 
1 1 1 1 1 1  
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู        
1.มีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณส่ือการเรียนรู 
1 1 1 1 1 1  

2.มีการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณส่ือการเรียนรู 
1 1 1 1 1 1  

3.ความเพียงพอของประเภทวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรูตอ

จํานวนนักศึกษา 
1 1 1 1 1 1  

4.ภายในหองเรียนมีคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 1 1 1 1 1 1  

5.ภายในหองเรียนมีเครื่องพิมพคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและได

มาตรฐาน  
1 1 1 1 1 1  

6.ภายในหองเรียนมีเครื่องมือส่ือโสตทัศนูปกรณครบถวนที่มี

คุณภาพและไดมาตรฐาน  
1 1 1 1 1 1  

7.ภายในหองเรียนมีเครื่องถายเอกสารที่มีคุณภาพและได

มาตรฐาน 
1 1 1 1 1 1  

8.มีระบบการใหบริการ ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชอุปกรณ 1 1 1 1 1 1  

9.มีความทันสมัยของวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู 1 1 1 1 1 1  

งบประมาณสนับสนุนการเรยีนรู 
1.มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารย  

1 1 1 1 1 1  

2.มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของนิสิตนักศึกษา 1 1 1 1 1 1  
3.มีงบประมาณสําหรับการจัดซื้อส่ือ ตํารา วารสาร 1 1 1 1 1 1  
4.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดทําส่ือการเรียนรู 1 1 1 1 1 1  
5.มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย 1 1 1 1 1 1  
6.มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดูงานในประเทศ 1 1 1 1 0 0.8  
7.มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดูงานตางประเทศ 1 1 1 1 0 0.8  
8.มีการจัดสรรทุนเพื่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแตขาด

แคลนทุนทรัพย 
1 1 1 1 1 1  

9.มีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการทําปริญญานิพนธ 1 1 1 1 1 1  
10.มีงบประมาณเพื่อจัดประชุมติดตามผลงานวิจัยและนําเสนอ

ผลงานวิจัย 
1 1 1 1 1 1  
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนบัสนุนการเรยีนรู 

หองสมุด 

 หองสมุดควรมีบรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรียนรู และตอบสนองตอความใฝรูของนิสิตนกัศึกษา

อยางกวางและลึก และครอบคลุมอยางไมมีจํากัด 

แหลงการเรยีนรู 

 แหลงการเรียนรูที่ตอบสนองตอการศึกษาคนควา เปนแรงบันดาลใจ และกระตุนการศึกษา

คนควาอยางไมรูจบส้ิน 

วัสดุอุปกรณสื่อการเรียนรู 

 ตอบสนองตอการศึกษาคนควา การนาํเสนอ และการแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู 

 มีงบประมาณเพียงพอ และใชอยางสมเหตสุมผล เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

องคประกอบที่ 6 กระบวนการจัดการเรียนรู 
การวางแผนการจัดการเรียนรู 

       

1.มีการเตรียมแผนการเรียนรู  ประเด็นและรายละเอียดของ

เนื้อหาการเรียนรู 
1 1 1 1 1 1  

2.ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายวิธีและเปนวิธีที่สามารถ

พัฒนาสติปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1 1 1 1 1 1  

3.มีการจัดอาจารยที่มีคุณภาพตรงตามวุฒิและประสบการณ 1 1 1 1 1 1  
4.มีการเตรียมส่ือและอุปกรณการเรียนรูที่กระตุนการเรียนรูของ

นิสิตนักศึกษา 
1 1 1 1 1 1  

5.มีเอกสาร ตําราอางอิงประกอบการสอนที่ทันสมัยและใหนิสิต

นักศึกษาอานเพิ่มเติม 
1 1 1 1 1 1  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู        
6.กระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดเชิงบูรณาการ ทําเปน มีพลังรวม 

และตอบสนองสติปญญาและประสบการณของผูเรียนที่
หลากหลาย 

1 1 1 1 1 1 
เพิ่มเติม  

ความคิดเห็น 

7.เนนการศึกษาคนควา อานและนําประเด็นตางๆ มาวิเคราะห 

วิพากษวิจารณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
1 1 1 1 1 1  

8.กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค และ
กอใหเกิดพลังในเชิงอุดมการณของผูเรียนแตละคน  

1 1 1 1 1 1 
เพิ่มเติม  

ความคิดเห็น 

9.เนนการศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
1 1 1 1 1 1  

10.สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเขียนบทความวิชาการในแตละ

รายวิชา 
1 1 1 1 1 1  

11.มีชองทางการตีพิมพบทความวิชาการใหแกนิสิต 1 1 1 1 1 1  

12.จัดโครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมภาคสนาม 1 1 1 1 1 1  

13.สนับสนุนสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการวิจัย 1 1 1 1 1 1  

14.สนับสนุนใหมีการรวมมือทําวิจัยทั้งในและตางประเทศ 1 1 1 1 1 1  

15.สนับสนุนใหมีการเผยแพรบทความวิชาการ/วิจัย 1 1 1 1 1 1  
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู        
16.มีระบบการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการมี    

สวนรวมในการเรียนรู 
1 1 1 1 1 1  

17.มีระบบการติดตามควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ 1 1 1 1 1 1  

18.กําหนดใหนักศึกษาติดตอกับอาจารยอยางสม่ําเสมอ 1 1 1 1 1 1  

19.มีระบบการวัดและประเมินผลหลากหลายวิธี 1 1 1 1 1 1  

20.นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 1  

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจดัการการเรยีนรู 

 การจัดกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ที่ตอบสนองสติปญญาและประสบการณของ

ผูเรียนทีห่ลากหลาย ขับเคลือ่นความใฝรู กระบวนการคดิ กระบวนการสรางสรรคและกอใหเกิดพลังใน

เชิงอุดมการณของผูเรียนแตละคน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ        
1.มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม โปรงใส 

ตรวจสอบได 
1 1 1 1 1 1  

2.มีการบริหารจัดการตามปรัชญาของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1  

3.มีแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและยืดหยุน 1 1 1 1 1 1  

4.มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการ 1 1 1 1 1 1  

5.มีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 1 1 1 1 1 1  

6.มีบรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ/การมีสวนรวมภายในสถาบัน
ดวยพลังรวมที่ทุกคนมีความสุข 

1 1 1 1 1 1 
เพิ่มเติม  

ความคิดเห็น 

7.มีบรรยากาศความคลองตัวและชัดเจนในการสื่อสาร/การ

ดําเนินงาน 
1 1 1 1 0 0.8  

8.มีหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู 1 1 1 1 0 0.8  

9.มีบุคลากรสนับสนุนการทํางานของคณาจารย 1 1 1 1 1 1  

10.อาจารยไดรับภาระงานที่เหมาะสม 1 1 1 1 1 1  

11.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับภาระงานที่เหมาะสม 1 1 1 1 1 1  
12.มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับความตองการของนิสิต

นักศึกษา อาทิ การรักษาพยาบาล หอพัก การบริการให

คําปรึกษา    

1 1 1 1 1 1  

13.มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนกรรมการบริหารหลักสูตร 1 1 1 1 1 1  
14.มีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียใน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1 1 1 1 1 1  

15.มีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
1 1 1 1 1 1  

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ 

- 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

องคประกอบที่ 8 คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิต        
1.มีความสามารถในการแสวงหาขอมูลและความรูใหม 1 1 1 1 1 1  

2.มีทักษะในการแกปญหาโดยใชความรูประสบการณในวิชาชีพ 1 1 1 1 1 1  

3.มีทักษะในการคิดวิเคราะห วิจารณ และการจัดการ 1 1 1 1 1 1  

4.มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 1 1 1 1 1 1  
5.มีความสามารถในการประยุกตใชความรูความสามารถกับ

หนวยงาน/กอใหเกิดการพัฒนาในสาขาวิชาหรือวิชาชีพได 
1 1 1 1 1 1  

6.มีความรู ความเขาใจและสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร 
1 1 1 1 1 1  

7.มีความรู ความเขาใจในลักษณะงานที่ตองใชการคํานวณ 1 1 0 1 1 0.8  

8.มีความเชี่ยวชาญในดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีขาวสาร 1 1 1 1 1 1  

9.มีความเชี่ยวชาญในการใชวัสดุอุปกรณสําหรับวิชาชีพ 1 1 1 1 1 1  
10.รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น/ทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได

อยางมีประสิทธิภาพ 
1 1 1 1 1 1  

11.มีความรับผิดชอบทํางานจนสําเร็จ และเปนงานที่มีคุณภาพ 1 1 1 1 1 1  
12.มีความตรงตอเวลาและบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 1 1 1 1 1 1  
13.มีภาวะผูนํา เชื่อม่ันในตัวเองเมื่อทําส่ิงที่ดีที่สุด 1 1 1 1 1 1  
14.มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 1 1 1 1 1 1  
15.มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ สงางามและสุขุม 1 1 1 1 1 1  
16.มีความรัก ภาคภูมิใจในสังคม ชุมชน สถาบันและ

ประเทศชาติ 
1 1 1 1 1 1  

17.มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ 1 1 1 1 1 1  
18.มีความรอบรูในศาสตรตางๆ และความรูทั่วไป 1 1 1 1 0 0.8  
19.มีสัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาตามเปาหมายของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1  

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของดษุฎีบณัฑิต 

 มีอุดมการณในการมชีีวิตที่ใฝรู สรางสรรค พัฒนาสงัคม อยูกับตนเอง อยูกับผูอ่ืน และอยูกับ

สภาพแวดลอมอยางมีความสุขรวมกัน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คา
เฉ
ลี่ย

 

องคประกอบที่ 9 คุณภาพของปริญญานิพนธ        
1.ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ 1 1 1 1 1 1  
2.มีการประเมินผลงานวิจัยดวยวิธีตางๆ  1 1 1 1 0 0.8  
3.ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิง 1 1 1 1 1 1  
4.มีสัดสวนของผูรับทุนสนับสนุนการทําปริญญานิพนธตอ

จํานวนดุษฎีบัณฑิตทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
1 1 1 1 0 0.8  

5.เปนผลงานที่สงผลกระทบตอวิชาการ สังคมและชุมชน 1 1 1 1 0 0.8  
6.เปนผลงานที่แสดงออกถึงการสรางองคความรูใหมหรือวิธีการ

ในการศึกษา/สรางสรรคที่รวมสมัย  
1 1 1 1 1 1 

เพิ่มเติม  
ความคิดเห็น 

7.เปนผลงานวิจัยที่ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1  

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวบงชี้คุณภาพของปริญญานิพนธ 

 เปนงานวิจัยทีต่อบสนองปรชัญาและวัตถปุระสงคของหลักสูตร สอดคลองกับความใฝรู 

ศักยภาพของผูจัดทํา เปนการวิจัยที่รวมสมัย สรางองคความรูใหม และนํามาสูการพัฒนาศาสตร 

สังคมและชุมชนอยางมนีัยสําคัญยิ่ง 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพื่อการทดลองใช และสรุปผลการวเิคราะห 
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แบบสอบถามเพื่อการทดลองใช (tryout) 
 
ปริญญานิพนธเรื่อง การพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม  
 
คําช้ีแจง    :  1. แบบสอบถามนี้มีความมุงหมายเพื่อทดลองใชตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณาจารยที่ทําการสอนและนักศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการทดลองใชครั้งนี้ จะ

เปนแนวทางเพื่อกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม  

  2. แบบสอบถาม เรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสรางขึ้นจาก

การศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตลอดจนหาคาความสอดคลอง 

(IOC) ระหวางตัวบงชี้กับองคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม โดย

เลือกตัวบงชี้ที่มีคา IOC ตั้งแต 0.8 ขึ้นไป และปรับแกไขภาษาตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะแลวนําเสนอคณะกรรมการ

ควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา แบบสอบถามประกอบดวย  

องคประกอบดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย  1) ตัวบงชี้คุณภาพของอาจารย  2) ตัวบงชี้ 

คุณภาพของนิสิตนักศึกษา   3) ตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารหลักสูตร  4) ตัวบงชี้คุณภาพของหลักสูตร   และ  

5) ตัวบงชี้คุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 

องคประกอบดานกระบวนการ ประกอบดวย  1) ตัวบงชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู   

และ  2) ตัวบงชี้คุณภาพของการบริหารจัดการ 

องคประกอบดานผลผลิต ประกอบดวย  1) ตัวบงชี้คุณภาพของดุษฎีบัณฑิตและ   2) ตัวบงชี้ 

คุณภาพของปริญญานิพนธ 

3.  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ  โดยผูวิจัยกําหนด   

คาคะแนนของความคิดเห็น ดังนี้ 
คะแนน 5   เมื่อทานเห็นดวยกับการใชตัวบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาในประเด็นนั้น  ในระดับมากที่สุด 

คะแนน 4   เมื่อทานเห็นดวยกับการใชตัวบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาในประเด็นนั้น  ในระดับมาก 

คะแนน 3   เมื่อทานเห็นดวยกับการใชตัวบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาในประเด็นนั้น  ในระดับปานกลาง 

คะแนน 2   เมื่อทานเห็นดวยกับการใชตัวบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาในประเด็นนั้น  ในระดับนอย 

คะแนน 1   เมื่อทานเห็นดวยกับการใชตัวบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาในประเด็นนั้น   ในระดับนอยที่สุด 

  4.  ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยและนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ทุกทานที่
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในครั้งนี้  ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาและการบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตรตอไป 

---------------------------------------- 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชตัวบงช้ีเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  
 

โปรดทําเครื่องหมาย √  ลงในชองวาง หลังขอความที่กําหนดที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  
 
องคประกอบที่ 1 ตัวบงช้ีคุณภาพของอาจารย 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ระดับความคิดเห็นตอการใชตัวบงช้ี 

หมายเหต ุ

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

องคประกอบที่ 1 อาจารย 
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย 

      

1.มีความสามารถและประสบการณการวิจัยทาง

ศิลปวัฒนธรรม 
      

2.สามารถใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการวิจัยทาง

ศิลปวัฒนธรรมได 
      

3.มีความสามารถในการสรางเครือขายการวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
      

4.มีความรูเกี่ยวกับศาสตรและเนื้อหาวิชาที่สอน

(มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร/วัฒนธรรม/ศิลปกรรมศาสตร) 
      

5.มีทักษะ ความเช่ียวชาญ ในการสอน       

6.มีความศรัทธาในการสอน       

7.มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่ทําการสอน       

8.มีประสบการณตรงตามสาขาวิชาที่ทําการสอน       

9.มีกระบวนการคิดวิเคราะหและสังเคราะห       

10.มีความสามารถในการรับรู การชื่นชม และการวิเคราะห

เชิงสุนทรียะ 
      

11.มีความรูความเขาใจ อุดมการณในเชิงประเมินคุณคา

วัฒนธรรม 
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องคประกอบที่ 1 ตัวบงช้ีคุณภาพของอาจารย (ตอ) 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ระดับความคิดเห็นตอการใชตัวบงช้ี 

หมายเหต ุ

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ภาระงานของอาจารย 
12.มีภาระงานครบตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน 

      

13.การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา       

14.การเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ       

15.การเปนกรรมการวิชาการภายในและภายนอกสถาบัน       

กระบวนการพัฒนาอาจารย 
16.เขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับชาติอยางนอย 1 ครั้งตอป 

      

17.นําเสนอผลงานทางวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับ

นานาชาติอยางนอย 1 ครั้งตอป 
      

18.มีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาใน

ภูมิภาคอาเซียน 
      

19.ดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาในการเขาสูตําแหนง

วิชาการในระดับที่สูงขึ้น เทียบกับเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย 
20.มีบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติอยางนอย 1 เร่ืองตอป 

      

21.มีหนังสือ/ตําราที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 1 เลมใน

ระยะเวลา 3 ป (กรณี รองศาสตราจารยขึ้นไป) 
      

22.มีผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมที่จัด

แสดงในระดับชาติอยางนอย 1 ครั้งตอป 
      

23.มีผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมที่จัด

แสดงในระดับนานาชาติ 1 ครั้งในระยะเวลา 2 ป 
      

 
 
 
 
 
 
 
 



265 
 

 
องคประกอบที่ 2 ตัวบงช้ีคุณภาพของนิสิตนักศึกษา 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ระดับความคิดเห็นตอการใชตัวบงช้ี 

หมายเหต ุ

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

องคประกอบที่ 2 นิสิตนักศึกษา 
กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา 

      

1.มีการกําหนดคุณสมบัติและประสบการณของผูเขาศึกษา  

ที่หลากหลาย 
      

2.มีการทดสอบภาษาอังกฤษ       

3.มีการทดสอบวิชาเฉพาะ       

4.มีการนําเสนอเคาโครงการทําปริญญานิพนธ       
5.มีการนําเสนอแฟมผลงาน (Portfolio)       

การพัฒนานิสิตนักศึกษา       
6.มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม        

7.มีกิจกรรมการฝกทักษะทางคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย       

8.มีกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ       

9.มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศใน 

แตละรายวิชา 
      

10.มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมใน

ตางประเทศที่สัมพันธกับศิลปวัฒนธรรม 
      

11.มีการสรางสรรคกิจกรรมเชิงวิชาการโดยการใหนิสิตจัด

ประชุม/สัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ 
      

การประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
12.อาจารยและนิสิตนักศึกษามีความศรัทธาตอกัน 

      

13.มีทัศนคติที่ดีตอหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษา และวิชาชีพ

ของตน 
      

14.มีคุณลักษณะการใฝรู การแสวงหาความรู  และการศึกษา

คนควาวิจัย 
      

15.มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรค       

16.มีวินัยและอุดมการณในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

ในสังคม/ชุมชน   
      

17.มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม       

18.มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ       
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องคประกอบที่ 3 ตัวบงช้ีคุณภาพของผูบริหารหลักสูตร 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ระดับความคิดเห็นตอการใชตัวบงช้ี 

หมายเหต ุ

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

องคประกอบที่ 3 ผูบริหารหลกัสูตร       
1.มีวิสัยทัศนและภาวะผูนําที่มองอนาคตของสังคม ชุมชน ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
      

2.มีความมุงมั่นที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการ       
3.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ช้ีนําหรือเปนผูนําสังคม

ได 
      

4.มีวิสัยทัศนและความสามารถในดานการสรางความรวมมือ

ระหวางหนวยงานและสถาบัน 
      

5.เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอกในวิชาชีพเดียวกัน       

6.เปนผูทํางานดานวัฒนธรรม       

7.มีความรู ความเขาใจทางดานวัฒนธรรม        

8.มีความรู ความเขาใจทางดานศิลปกรรม         

9.มีความรู ความเขาใจทางดานการบริหารจัดการ         

10.มีความรู ความเขาใจทางดานการศึกษาและการบริหาร

วิชาการ 
      

11.มีงานวิจัย/งานสรางสรรคเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับศิลปะ

และวัฒนธรรม 
      

12.มีความสามารถบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ       

13.มีการประเมินประสิทธิภาพของผูบริหารหลักสูตร       
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องคประกอบที่ 4 ตัวบงช้ีคุณภาพของหลักสูตร 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ระดับความคิดเห็นตอการใชตัวบงช้ี 

หมายเหต ุ

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

องคประกอบที่ 4 หลักสูตร 
คุณลักษณะของหลักสูตร 

      

1.มีการจัดหลักสูตรที่สามารถมีความรวมมือไดระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
      

2.เนนความเปนเลิศทางวิชาการ       
3.มีลักษณะของสหวิทยาการที่สอดคลองกับภูมิปญญา

ทองถิ่น ภูมิภาค พื้นที่ทางวัฒนธรรม  
      

4.มีลักษณะของสหวิทยาการที่สงผลตอการพัฒนาสังคม/ชุมชน       

5.เนนใหนิสิตนักศึกษารูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะห และ

สรางสรรค 
      

6.คํานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ

แผนพัฒนาอุดมศึกษา 
      

7.ใหความสําคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ       
8.เนื้อหาสาระครอบคลุมเร่ืองของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมภิาค 

และสากล 
      

9.มีรายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะที่เพียงพอใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
      

10.มีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้งมิติกวางและลุมลึก       

11.มีวิทยานิพนธทีม่ีคุณภาพที่สงผลกระทบตอสังคม       
12.เปนหลักสูตรที่เนนการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อสรางองค

ความรูใหม 
      

กระบวนการพัฒนาและประเมินหลักสูตร       

13.มีการศึกษา วิเคราะห รวบรวมความตองการของทองถิ่น สังคม 

เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
      

14.มีคณะกรรมการสอบไล/วิทยานิพนธภายนอก       
15.นําผลการประเมินผูใชบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร       
16.ไดรับการยอมรับการโอนหนวยกิตระหวางสถาบัน       
17.ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
      

18.ไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 
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องคประกอบที่ 5 ตัวบงช้ีคุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ระดับความคิดเห็นตอการใชตัวบงช้ี 

หมายเหต ุ

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

องคประกอบที่ 5 ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู 
หองสมุด 

      

1.ระยะเวลาการยืมหนังสือในหองสมดุมีความเหมาะสมกับ

ความตองการของผูรับบริการ 
      

2.ชวงเวลาของการเปดใหบริการหองสมุดมีความเหมาะสม

กับความตองการของผูรับบริการ 
      

3.ระยะเวลาการรอยืมหนังสือในหองสมุดไมเกิน 5 นาที       

ตอคร้ัง  
      

4.การจัดวางหนังสือ/ตํารามีความสะดวกตอการคนหา       

5.มีระบบการยืมหนังสือออนไลน       

6.มีปริมาณหนังสือตําราภาษาไทยในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
      

7.มีความหลากหลายของหนังสือตําราภาษาไทยในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
      

8.มีปริมาณวารสารภาษาไทยในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่

เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ 
      

9.มีความหลากหลายของวารสารภาษาไทยในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
      

10.มีปริมาณหนังสอืตําราภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
      

11.มีความหลากหลายของหนังสือตําราภาษาอังกฤษใน

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 
      

12.มีปริมาณวารสารภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
      

13.มีความหลากหลายของวารสารภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
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องคประกอบที่ 5 ตัวบงช้ีคุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู (ตอ) 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ระดับความคิดเห็นตอการใชตัวบงช้ี 

หมายเหต ุ

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

หองสมุด (ตอ)       
14.ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการใหบริการ       
15.ความเพียงพอของประเภทสื่อวัสดุอุปกรณที่ใหบริการ       

16.ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในหองสมุด         

17.ความเหมาะสมของแสงสวางภายในหองสมุด        

18.ความสงบ/เสียงรบกวนภายในหองสมุด       

19.มีบริการน้ําด่ืมภายในหองสมุด       

20.มีหองน้ําที่เพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ       

21.สุขภัณฑภายในหองน้ํามีความสะอาด ถูกสุขอนามัย       

แหลงการเรียนรู 
1.มีการออกแบบอาคารสถานที่ตรงกับวัตถุประสงคของการ

จัดการศึกษา 

      

2.มีพื้นที่/หองสัมมนา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ

การศึกษาคนควาของนิสิตที่เปนสัดสวน 
      

3.มีจํานวนหองเรียนที่เหมาะสม       

4.สภาพอาคารและหองตางๆ มีความสะอาด        
5.สภาพอาคารและหองตางๆ มีการตกแตงที่เอื้อใหเกิด

สุนทรียะ 
      

6.บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของอาคารสถานที่มีพื้นที่สีเขียว       

7.อาคารมีระบบแสงที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู       

8.มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ทความเร็วสูงภายในอาคารเรียน       
9.มีพื้นที่/ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู/การจัด

กิจกรรม 
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องคประกอบที่ 5 ตัวบงช้ีคุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู (ตอ) 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ระดับความคิดเห็นตอการใชตัวบงช้ี 

หมายเหต ุ

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู       
1.มีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณสื่อการเรียนรู 
      

2.มีการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณสื่อการเรียนรู 
      

3.ความเพียงพอของประเภทวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนรูตอ

จํานวนนักศึกษา 
      

4.ภายในหองเรียนมีคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน       
5.ภายในหองเรียนมีเครื่องพิมพคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและ

ไดมาตรฐาน  
      

6.ภายในหองเรียนมเีครื่องมือสื่อโสตทัศนูปกรณครบถวนที่มี

คุณภาพและไดมาตรฐาน  
      

7.ภายในหองเรียนมีเครื่องถายเอกสารที่มีคุณภาพและได

มาตรฐาน 
      

8.มีระบบการใหบริการ ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชอุปกรณ       

9.มีความทันสมัยของวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนรู       
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู 
1.มีเงินทุนสนับสนนุการวิจัยของอาจารย  

      

2.มีเงินทุนสนับสนนุการวิจัยของนิสิตนักศึกษา       

3.มีงบประมาณสําหรับการจัดซ้ือสื่อ ตํารา วารสาร       

4.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนรู       

5.มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย       

6.มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดูงานในประเทศ       

7.มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดูงานตางประเทศ       
8.มีการจัดสรรทุนเพื่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแต

ขาดแคลนทุนทรัพย 
      

9.มีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการทาํปริญญานิพนธ       
10.มีงบประมาณเพื่อจัดประชุมติดตามผลงานวิจัยและ

นําเสนอผลงานวิจัย 
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องคประกอบที่ 6 ตัวบงช้ีคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ระดับความคิดเห็นตอการใชตัวบงช้ี 

หมายเหต ุ

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

องคประกอบที่ 6 กระบวนการจัดการเรียนรู 
การวางแผนการจัดการเรียนรู 

      

1.มีการเตรียมแผนการเรียนรู  ประเด็นและรายละเอียดของ

เนื้อหาการเรียนรู 
      

2.ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายวิธีและเปนวิธีที่สามารถ

พัฒนาสติปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      

3.มีการจัดอาจารยที่มีคุณภาพตรงตามวุฒิและประสบการณ       
4.มีการเตรียมสื่อและอุปกรณการเรียนรูที่กระตุนการเรียนรู

ของนิสิตนักศึกษา 
      

5.มีเอกสาร ตําราอางอิงประกอบการสอนที่ทันสมัยและให

นิสิตนักศึกษาอานเพิ่มเติม 
      

การจัดกิจกรรมการเรียนรู       
6.กระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดเชิงบูรณาการ ทําเปน มีพลังรวม และ

ตอบสนองสติปญญาและประสบการณของผูเรียนที่หลากหลาย 
      

7.เนนการศึกษาคนควา อานและนําประเด็นตางๆ มา

วิเคราะห วิพากษวิจารณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
      

8.กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค เพื่อให

เกิดพลังในเชิงอุดมการณของผูเรียนแตละคน  
      

9.เนนการศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย       
10.สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเขียนบทความวิชาการในแตละรายวิชา       
11.มีชองทางการตีพิมพบทความวิชาการใหแกนิสิต       
12.จัดโครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมภาคสนาม       
13.สนับสนุนสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการวิจัย       
14.สนับสนุนใหมีการรวมมือทําวิจัยทั้งในและตางประเทศ       
15.สนับสนุนใหมีการเผยแพรบทความวิชาการ/วิจัย       

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู       

16.มีระบบการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการเรียนรู       
17.มีระบบการติดตามควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ       
18.กําหนดใหนักศึกษาติดตอกับอาจารยอยางสม่ําเสมอ       
19.มีระบบการวัดและประเมินผลหลากหลายวิธี       
20.นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน       
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องคประกอบที่ 7 ตัวบงช้ีคุณภาพของการบริหารจัดการ 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ระดับความคิดเห็นตอการใชตัวบงช้ี 

หมายเหต ุ

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ       
1.มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม โปรงใส 

ตรวจสอบได 
      

2.มีการบริหารจัดการตามปรัชญาของหลักสูตร       

3.มีแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและยืดหยุน       

4.มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการ       

5.มีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร       

6.มีบรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ/การมีสวนรวมภายใน

สถาบันดวยพลังรวมที่ทุกคนมีความสุข 
      

7.มีบรรยากาศความคลองตัวและชัดเจนในการสื่อสาร/การ

ดําเนินงาน 
      

8.มีหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู       

9.มีบุคลากรสนับสนุนการทํางานของคณาจารย       

10.อาจารยไดรับภาระงานที่เหมาะสม       

11.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับภาระงานที่เหมาะสม       

12.มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับความตองการของนิสิต

นักศึกษา อาทิ การรักษาพยาบาล หอพัก การบริการให

คําปรึกษา    

      

13.มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนกรรมการบริหารหลักสูตร       

14.มีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียใน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
      

15.มีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
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องคประกอบที่ 8 ตัวบงช้ีคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ระดับความคิดเห็นตอการใชตัวบงช้ี 

หมายเหต ุ

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

องคประกอบที่ 8 คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิต       
1.มีความสามารถในการแสวงหาขอมูลและความรูใหม       
2.มีทักษะในการแกปญหาโดยใชความรูประสบการณใน

วิชาชีพ 
      

3.มีทักษะในการคิดวิเคราะห วิจารณ และการจัดการ       

4.มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ       

5.มีความสามารถในการประยุกตใชความรูความสามารถกับ

หนวยงาน/กอใหเกิดการพัฒนาในสาขาวิชาหรือวิชาชีพได 
      

6.มีความรู ความเขาใจและสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อ   

การสื่อสาร 
      

7.มีความรู ความเขาใจในลักษณะงานที่ตองใชการคํานวณ       

8.มีความเช่ียวชาญในดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีขาวสาร       

9.มีความเช่ียวชาญในการใชวัสดุอุปกรณสําหรับวิชาชีพ       

10.รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น/ทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได

อยางมีประสิทธิภาพ 
      

11.มีความรับผิดชอบทํางานจนสําเร็จ และเปนงานที่มี

คุณภาพ 
      

12.มีความตรงตอเวลาและบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ       

13.มีภาวะผูนํา เช่ือมั่นในตัวเองเมื่อทาํสิ่งที่ดีที่สุด       

14.มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม       

15.มีบุคลิกภาพที่นาเช่ือถือ สงางามและสุขุม       

16.มีความรัก ภาคภูมิใจในสังคม ชุมชน สถาบันและ

ประเทศชาติ 
      

17.มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ       

18.มีความรอบรูในศาสตรตางๆ และความรูทั่วไป       

19.มีสัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาตามเปาหมายของ

หลักสูตร 
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องคประกอบที่ 9 ตัวบงช้ีคุณภาพของปริญญานิพนธ 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ระดับความคิดเห็นตอการใชตัวบงช้ี 

หมายเหต ุ

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

องคประกอบที่ 9 คุณภาพของปริญญานิพนธ       
1.ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ       
2.มีการประเมินผลงานวิจัยดวยวิธีตางๆ        

3.ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิง       
4.มีสัดสวนของดุษฎีบัณฑิตที่รับทุนสนับสนุนการทําปริญญา

นิพนธทัง้ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาตอจํานวน

ดุษฎีบัณฑิตทั้งหมด 

      

5.เปนผลงานที่สงผลกระทบตอวิชาการ สังคมและชุมชน       
6.เปนผลงานที่แสดงออกถึงการสรางองคความรูใหมหรือวิธีการ

ในการศึกษา/สรางสรรคที่รวมสมัย  
      

7.เปนผลงานวิจัยที่ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร       

 

********ขอขอบพระคุณทกุทานที่รวมพฒันาการจัดการศึกษาไทย******* 
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ผลการทดลองใช (Try out) แบบสอบถาม 
 
เรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม  
 
การวิเคราะหขอมูล    :  แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลว นําไปทดลองใช (try 

out) กับคณาจารยที่ทําการสอน และนิสิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป

การศึกษา 2555 จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161) พบวา ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับ เทากับ .985   หากแยกรายตัวบงชี้หลัก ดังรายละเอียด 

1. คาความเชื่อม่ันดานคุณภาพของอาจารย    เทากับ  .945  

2. ความเชื่อม่ันดานคุณภาพของนิสิตนักศึกษา   เทากับ  .903  

3. ความเชื่อม่ันดานคุณภาพของผูบริหารหลักสูตร   เทากับ  .937  

4. ความเชื่อม่ันดานคุณภาพของหลักสูตร    เทากับ  .890  

5. ความเชื่อม่ันดานคุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู   เทากับ  .981  

6. ความเชื่อม่ันดานคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู  เทากับ  .930  

7. ความเชื่อม่ันดานคุณภาพของการบริหารจัดการ    เทากับ  .936  

8. ความเชื่อม่ันดานคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต     เทากับ  .926   

9. ความเชื่อม่ันดานคุณภาพของปริญญานิพนธ   เทากับ  .908 

และหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination power) ดวยการทดสอบที  (dependent sample  t-test) ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยแบงเปน 2 กลุม คือ แบงกลุมรอยละ 27 ของกลุมสูง และกลุมรอยละ 27 ของ

กลุมต่ํา เลือกตัวบงชี้ที่มีนัยสําคัญทางสถิติมาเปนขอคําถามเพื่อการวิจัย จํานวน 176 ตัว  ดังรายละเอียด 
 

องคประกอบที่ 1 ตัวบงช้ีคุณภาพของอาจารย 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ผลการวิเคราะห สรุปผล 

Mean S.D. p t 

√  คงไว 

×  ตัดออก 

องคประกอบที่ 1 อาจารย 
การสรรหาและคัดเลือกอาจารย 

     

1.มีความสามารถและประสบการณการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม 4.43 .678 2.160 .049 √ 
2.สามารถใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมได 4.26 .784 3.000 .010 √ 

3.มีความสามารถในการสรางเครือขายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 4.20 .664 2.049 .060 √ปรับภาษา 

4.มีความรูเกี่ยวกับศาสตรและเนื้อหาวิชาที่สอน(มนุษยศาสตร/

สังคมศาสตร/วัฒนธรรม/ศิลปกรรมศาสตร) 
4.53 .571 5.657 .000 √ 

5.มีทักษะ ความเช่ียวชาญ ในการสอน 4.46 .507 3.035 .009 √ 
6.มีความศรัทธาในการสอน 4.73 .449 2.646 .019 √ 
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องคประกอบที่ 1 ตัวบงช้ีคุณภาพของอาจารย (ตอ) 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ผลการวิเคราะห สรุปผล 

Mean S.D. p t 

√  คงไว 

×  ตัดออก 

การสรรหาและคัดเลือกอาจารย (ตอ) 
7.มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่ทําการสอน 

 

4.40 

 

.563 

 

3.000 

 

.010 √ 

8.มีประสบการณตรงตามสาขาวิชาที่ทําการสอน 4.46 .681 7.514 .000 √ 
9.มีกระบวนการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 4.40 .621 5.463 .000 √ 
10.มีความสามารถในการรับรู การชื่นชม และการวิเคราะหเชิง

สุนทรียะ 
4.53 .571 2.256 .043 √ 

11.มีความรูความเขาใจ อุดมการณในเชิงประเมินคุณคา

วัฒนธรรม 
4.36 .556 4.249 .001 √ 

ภาระงานของอาจารย 
12.มีภาระงานครบตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน 

4.30 .651 2.160 .049 √ 

13.การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา 4.63 .490 2.256 .043 √ 

14.การเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 4.43 .727 2.688 .018 √ 

15.การเปนกรรมการวิชาการภายในและภายนอกสถาบัน 4.26 .739 2.411 .030 √ 

การพัฒนาอาจารย 
16.เขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ

อยางนอย 1 คร้ังตอป 

4.26 .907 3.416 .004 √ 

17.นําเสนอผลงานทางวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับ

นานาชาติอยางนอย 1 ครั้งตอป 
4.20 .886 3.361 .005 √ 

18.มีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค

อาเซียน 
4.06 1.01 2.357 .034 √ 

19.ดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาในการเขาสูตําแหนง

วิชาการในระดับที่สูงขึ้น เทียบกับเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.23 .678 2.828 .013 √ 

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย 
20.มีบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติอยางนอย 1 เร่ืองตอป 

4.10 .884 2.084 .056 √ปรับภาษา 

21.มีหนังสือ/ตําราที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 1 เลมในระยะเวลา 3 

ป (กรณี รองศาสตราจารยขึ้นไป) 
4.13 .860 2.397 .031 √ 

22.มีผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมที่จัดแสดง

ในระดับชาติอยางนอย 1 ครั้งตอป 
4.20 1.03 3.051 .009 √ 

23.มีผลงานการสรางสรรคที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมที่จัดแสดง

ในระดับนานาชาติ 1 ครั้งในระยะเวลา 2 ป 
4.16 .874 2.397 .031 √ 
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องคประกอบที่ 2 ตัวบงช้ีคุณภาพของนิสิตนักศึกษา 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ผลการวิเคราะห สรุปผล 

Mean S.D. p t 

√  คงไว 

×  ตัดออก 

องคประกอบที่ 2 นิสิตนักศึกษา 
การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา 

     

1.มีการกําหนดคุณสมบัติและประสบการณของผูเขาศึกษาที่

หลากหลาย 
4.33 .758 2.688 .018 √ 

2.มีการทดสอบภาษาอังกฤษ 4.10 .959 2.868 .012 √ 

3.มีการทดสอบวิชาเฉพาะ 4.26 .944 3.120 .014 √ 

4.มีการนําเสนอเคาโครงการทําปริญญานิพนธ 4.63 .556 2.236 .042 √ 
5.มีการนําเสนอแฟมผลงาน (Portfolio) 4.06 .944 3.120 .008 √ 
การพัฒนานิสิตนักศึกษา      
6.มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม  4.50 .629 2.393 .031 √ 
7.มีกิจกรรมการฝกทักษะทางคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย 3.96 .850 3.989 .001 √ 

8.มีกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ 3.93 .827 4.438 .001 √ 
9.มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ         

ในแตละรายวิชา 
4.36 .718 3.121 .008 √ 

10.มีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศทีส่ัมพันธกับ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.50 .731 4.292 .002 √ 

11.มีการสรางสรรคกิจกรรมเชิงวิชาการโดยการใหนิสิตจัดประชุม/

สัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ 
4.50 .629 2.898 .012 √ 

การประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
12.อาจารยและนิสิตนักศึกษามีความศรัทธาตอกัน 

 

4.66 

 

.479 

 

2.256 

 

.043 
 
√ 

13.มีทัศนคติที่ดีตอหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษา และวิชาชีพของตน 4.73 .449 2.646 .019 √ 
14.มีคุณลักษณะการใฝรู การแสวงหาความรู  และการศึกษา

คนควาวิจัย 
4.73 .449 2.646 .019 √ 

15.มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรค 4.56 .504 4.583 .003 √ 
16.มีวินัยและอุดมการณในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมใน

สังคม/ชุมชน   
4.60 .498 3.416 .011 √ 

17.มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 4.63 .556 3.862 .006 √ 

18.มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ 4.56 .568 3.862 .006 √ 
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องคประกอบที่ 3 ตัวบงช้ีคุณภาพของผูบริหารหลักสูตร 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ผลการวิเคราะห สรุปผล 

Mean S.D. p t 

√  คงไว 

×  ตัดออก 

องคประกอบที่ 3 ผูบริหารหลกัสูตร      
1.มีวิสัยทัศนและภาวะผูนําที่มองอนาคตของสังคม ชุมชน ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

4.66 

 

.546 

 

2.376 

 

.049 
 
√ 

2.มีความมุงมั่นที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 4.46 .776 4.660 .001 √ 

3.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ช้ีนําหรือเปนผูนําสังคมได 4.63 .490 3.416 .011 √ 

4.มีวิสัยทัศนและความสามารถในดานการสรางความรวมมือ

ระหวางหนวยงานและสถาบัน 
4.56 .504 2.160 .049 √ 

5.เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอกในวิชาชีพเดียวกัน 4.60 .498 3.416 .011 √ 

6.เปนผูทํางานดานวัฒนธรรม 4.23 .817 2.688 .018 √ 

7.มีความรู ความเขาใจทางดานวัฒนธรรม  4.46 .681 3.864 .002 √ 

8.มีความรู ความเขาใจทางดานศิลปกรรม   4.60 .563 1.210 .246 √ปรับภาษา 

9.มีความรู ความเขาใจทางดานการบริหารจัดการ   4.50 .629 3.416 .011 √ 

10.มีความรู ความเขาใจทางดานการศึกษาและการบริหารวิชาการ 4.53 .628 2.236 .042 √ 
11.มีงานวิจัย/งานสรางสรรคเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4.36 .718 3.121 .008 √ 

12.มีความสามารถบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ 4.56 .568 3.000 .020 √ 

13.มีการประเมินประสิทธิภาพของผูบริหารหลักสูตร 4.53 .730 3.055 .009 √ 
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องคประกอบที่ 4 ตัวบงช้ีคุณภาพของหลักสูตร 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ผลการวิเคราะห สรุปผล 

Mean S.D. p t 

√  คงไว 

×  ตัดออก 

องคประกอบที่ 4 หลักสูตร 
คุณลักษณะของหลักสูตร 

     

1.มีการจัดหลักสูตรที่สามารถมีความรวมมือไดระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
4.20 .664 2.160 .049 √ 

2.เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 4.60 .498 3.416 .011 √ 
3.มีลักษณะของสหวิทยาการที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิภาค พื้นที่ทางวฒันธรรม  
4.73 .449 2.646 .019 √ 

4.มีลักษณะของสหวิทยาการที่สงผลตอการพัฒนาสังคม/ชุมชน 4.56 .504 3.416 .011 √ 

5.เนนใหนิสิตนักศึกษารูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะห และสรางสรรค 4.70 .466 3.416 .011 √ 
6.คํานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนพัฒนา

อุดมศึกษา 
4.26 .583 3.864 .002 √ 

7.ใหความสําคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4.70 .466 1.128 .281 √แยก 2 ขอ 

8.เนื้อหาสาระครอบคลุมเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิภาค และสากล 4.63 .490 2.256 .043 √ 
9.มีรายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะที่เพียงพอใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
4.56 .504 4.583 .003 √ 

10.มีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้งมิติกวางและลุมลึก 4.66 .479 2.646 .019 √ 

11.มีวิทยานิพนธทีม่ีคุณภาพที่สงผลกระทบตอสังคม 4.56 .626 2.376 .049 √ 
12.เปนหลักสูตรที่เนนการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม 4.70 .466 2.256 .043 √ 

การพัฒนาและประเมินหลักสูตร      

13.มีการศึกษา วิเคราะห รวบรวมความตองการของทองถิ่น สังคม เพื่อ

พัฒนาหลักสูตร 
4.43 .568 3.035 .009 √ 

14.มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธภายนอก 4.50 .572 2.898 .012 √ 

15.นําผลการประเมินผูใชบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร 4.53 .571 3.862 .006 √ 

16.ไดรับการยอมรับการโอนหนวยกิตระหวางสถาบัน 4.06 .980 2.853 .013 √ 

17.ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
4.50 .572 3.862 .006 √ 

18.ไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน 
4.46 .571 3.416 .011 √ 
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องคประกอบที่ 5 ตัวบงช้ีคุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ผลการวิเคราะห สรุปผล 

Mean S.D. p t 

√  คงไว 

×  ตัดออก 

องคประกอบที่ 5 ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู 
หองสมุด 

     

1.ระยะเวลาการยืมหนังสือในหองสมดุมีความเหมาะสมกับความ

ตองการของผูรับบริการ 
4.23 .727 2.593 .021 √ 

2.ชวงเวลาของการเปดใหบริการหองสมุดมีความเหมาะสมกับ

ความตองการของผูรับบริการ 
4.13 .730 3.121 .008 √ 

3.ระยะเวลาการรอยืมหนังสือในหองสมุดไมเกิน 5 นาทีตอคร้ัง  4.26 .739 1.667 .118 × 

4.การจัดวางหนังสือ/ตํารามีความสะดวกตอการคนหา 4.23 .858 1.941 .073 × 

5.มีระบบการยืมหนังสือออนไลน 4.20 .846 2.183 .047 √ 

6.มีปริมาณหนังสือตําราภาษาไทยในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่

เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
4.10 .922 3.795 .005 √ 

7.มีความหลากหลายของหนังสือตําราภาษาไทยในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
4.13 .899 3.795 .005 √ 

8.มีปริมาณวารสารภาษาไทยในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่

เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ 
4.00 1.017 4.194 .003 √ 

9.มีความหลากหลายของวารสารภาษาไทยในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
4.06 1.112 3.005 .017 √ 

10.มีปริมาณหนังสอืตําราภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรมที่เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
3.93 .907 4.202 .003 √ 

11.มีความหลากหลายของหนังสือตําราภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
3.86 .937 5.461 .000 √ 

12.มีปริมาณวารสารภาษาอังกฤษในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมที่

เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
3.80 .886 4.816 .000 √ 

13.มีความหลากหลายของวารสารภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

ศิลปวัฒนธรรม 
3.76 .935 3.870 .002 √ 

 

 

 

 

 



281 
 

องคประกอบที่ 5 ตัวบงช้ีคุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู (ตอ) 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ผลการวิเคราะห สรุปผล 

Mean S.D. p t 

√  คงไว 

×  ตัดออก 

หองสมุด (ตอ)      
14.ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการใหบริการ 4.26 .639 5.463 .000 √ 
15.ความเพียงพอของประเภทสื่อวัสดุอุปกรณที่ใหบริการ 4.13 .776 6.769 .000 √ 

16.ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในหองสมุด   4.13 .819 3.334 .009 √ 

17.ความเหมาะสมของแสงสวางภายในหองสมุด  4.23 .727 3.600 .006 √ 

18.ความสงบ/เสียงรบกวนภายในหองสมุด 3.93 1.17 1.287 .219 × 

19.มีบริการน้ําด่ืมภายในหองสมุด 4.00 .909 2.000 .065 × 

20.มีหองน้ําที่เพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ 4.16 .912 3.424 .009 √ 

21.สุขภัณฑภายในหองน้ํามีความสะอาด ถูกสุขอนามัย 4.13 .860 3.795 .005 √ 
แหลงการเรียนรู 
1.มีการออกแบบอาคารสถานที่ตรงกับวัตถุประสงคของการจัด

การศึกษา 

3.96 .927 4.202 .001 
 
√ 

2.มีพื้นที่/หองสัมมนา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา

คนควาของนิสิตที่เปนสัดสวน 
4.03 .927 2.758 .022 √ 

3.มีจํานวนหองเรียนที่เหมาะสม 4.00 1.144 3.862 .006 √ 

4.สภาพอาคารและหองตางๆ มีความสะอาด  4.06 .868 7.937 .000 √ 

5.สภาพอาคารและหองตางๆ มีการตกแตงที่เอื้อใหเกิดสุนทรียะ 3.90 .959 4.816 .001 √ 

6.บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของอาคารสถานที่มีพื้นที่สีเขียว 4.03 .999 3.820 .005 √ 

7.อาคารมีระบบแสงที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 4.13 .819 3.454 .008 √ 

8.มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ทความเร็วสูงภายในอาคารเรียน 3.80 1.063 3.052 .011 √ 
9.มีพื้นที่/ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู/การจัด

กิจกรรม 
4.13 .860 3.100 .008 √ 
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องคประกอบที่ 5 ตัวบงช้ีคุณภาพของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู (ตอ) 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ผลการวิเคราะห สรุปผล 

Mean S.D. p t 

√  คงไว 

×  ตัดออก 

วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนรู      
1.มีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณสื่อการเรียนรู 
3.86 .899 3.100 .008 √ 

2.มีการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณสื่อการเรียนรู 
3.90 .803 2.333 .035 √ 

3.ความเพียงพอของประเภทวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนรูตอจํานวน

นักศึกษา 
4.13 .899 4.320 .002 √ 

4.ภายในหองเรียนมีคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 3.90 .994 6.355 .000 √ 
5.ภายในหองเรียนมีเครื่องพิมพคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและได

มาตรฐาน  
3.93 .980 3.051 .009 √ 

6.ภายในหองเรียนมเีครื่องมือสื่อโสตทัศนูปกรณครบถวนที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน  
4.06 .827 6.068 .000 √ 

7.ภายในหองเรียนมีเครื่องถายเอกสารที่มีคุณภาพและได

มาตรฐาน 
3.83 1.116 1.764 .100 × 

8.มีระบบการใหบริการ ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชอุปกรณ 3.93 .827 5.020 .000 √ 

9.มีความทันสมัยของวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนรู 4.06 .784 4.583 .000 √ 
งบประมาณสนับสนุนการเรยีนรู 
1.มีเงินทุนสนับสนนุการวิจัยของอาจารย  

4.30 .702 3.347 .005 
 
√ 

2.มีเงินทุนสนับสนนุการวิจัยของนิสิตนักศึกษา 4.06 .944 3.631 .003 √ 

3.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดซ้ือสื่อการเรียนรู ตํารา วารสาร 4.06 .827 3.473 .004 √ 

4.มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย 4.26 .583 4.249 .001 √ 

5.มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดูงานในประเทศ 4.30 .595 4.320 .001 √ 

6.มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดูงานตางประเทศ 4.30 .651 3.347 .005 √ 
7.มีการจัดสรรทุนเพื่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแตขาด

แคลนทุนทรัพย 
3.90 .959 2.688 .018 √ 

8.มีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการทาํปริญญานิพนธ 4.06 .739 3.473 .004 √ 
9.มีงบประมาณเพื่อจัดประชุมติดตามผลงานวิจัยและนําเสนอ

ผลงานวิจัย 
4.13 .628 3.864 .002 √ 
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องคประกอบที่ 6 ตัวบงช้ีคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ผลการวิเคราะห สรุปผล 

Mean S.D. p t 

√  คงไว 

×  ตัดออก 

องคประกอบที่ 6 กระบวนการจัดการเรียนรู 
การวางแผนการจัดการเรียนรู 

     

1.มีการเตรียมแผนการเรียนรู  ประเด็นและรายละเอียดของเนื้อหา

การเรียนรู 
4.46 .507 4.243 .001 √ 

2.ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายวิธีและเปนวิธีที่สามารถ

พัฒนาสติปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.50 .508 4.243 .001 √ 

3.มีการจัดอาจารยที่มีคุณภาพตรงตามวุฒิและประสบการณ 4.66 .479 3.416 .011 √ปรับภาษา 
4.มีการเตรียมสื่อและอุปกรณการเรียนรูที่กระตุนการเรียนรูของ

นิสิตนักศึกษา 
4.46 .628 4.583 .003 √ 

5.มีเอกสาร ตําราอางอิงประกอบการสอนที่ทันสมัยและใหนิสิต

นักศึกษาอานเพิ่มเติม 
4.43 .678 3.862 .002 √ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
6.กระตุนใหนิสิตนักศึกษาคิดเชิงบูรณาการ ทําเปน มีพลังรวม และ

ตอบสนองสติปญญาและประสบการณของผูเรียนที่หลากหลาย 
4.60 .498 4.583 .003 √ 

7.เนนการศึกษาคนควา อานและนําประเด็นตางๆ มาวิเคราะห 

วิพากษวิจารณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
4.60 .563 2.898 .012 √ 

8.กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค เพื่อใหเกิด

พลังในเชิงอุดมการณของผูเรียนแตละคน  
4.43 .727 4.292 .002 √ 

9.เนนการศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 4.63 .490 2.646 .019 √ 
10.สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเขียนบทความวิชาการในแตละรายวิชา 4.46 .628 3.864 .002 √ 
11.มีชองทางการตีพิมพบทความวิชาการใหแกนิสิต 4.43 .678 3.864 .002 √ 
12.จัดโครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมภาคสนาม 4.60 .674 5.000 .002 √ 
13.สนับสนุนสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการวิจัย 4.36 .764 4.292 .001 √ 
14.สนับสนุนใหมีการรวมมือทําวิจัยทั้งในและตางประเทศ 4.30 .651 4.243 .001 √ 
15.สนับสนุนใหมีการเผยแพรบทความวิชาการ/วิจัย 4.53 .628 3.000 .020 √ 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู      
16.มีระบบการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการมีสวนรวม

ในการเรียนรู 
4.53 .507 2.256 .043 √ 

17.มีระบบการติดตามควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ 4.50 .731 3.055 .009 √ 
18.กําหนดใหนักศึกษาติดตอกับอาจารยอยางสม่ําเสมอ 4.40 .855 2.688 .018 √ 
19.มีระบบการวัดและประเมินผลหลากหลายวิธี 4.33 .758 2.966 .010 √ 
20.นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 4.26 .784 3.334 .005 √ 
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องคประกอบที่ 7 ตัวบงช้ีคุณภาพของการบริหารจัดการ 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ผลการวิเคราะห สรุปผล 

Mean S.D. p t 

√  คงไว 

×  ตัดออก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ      
1.มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม โปรงใส ตรวจสอบ

ได 
4.43 .568 4.249 .001 √ 

2.มีแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและยืดหยุน 4.46 .571 5.657 .000 √ 

3.มีการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการ 4.43 .678 2.593 .021 √ 

4.มีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 4.30 .595 3.130 .007 √ 

5.มีบรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ/การมีสวนรวมภายในสถาบัน

ดวยพลังรวมที่ทุกคนมีความสุข 
4.43 .568 2.236 .042 √ 

6.มีบรรยากาศความคลองตัวและชัดเจนในการสื่อสาร/การ

ดําเนินงาน 
4.30 .836 2.075 .057 √ปรับภาษา 

7.มีหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู 4.20 .714 4.292 .001 √ 

8.มีบุคลากรสนับสนุนการทํางานของคณาจารย 4.30 .749 3.334 .005 √ 

9.อาจารยไดรับภาระงานที่เหมาะสม 4.23 .727 6.068 .000 √ 

10.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับภาระงานที่เหมาะสม 4.23 .626 5.641 .000 √ 

11.มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับความตองการของนิสิต

นักศึกษา อาทิ การรักษาพยาบาล หอพัก การบริการใหคําปรึกษา    
4.20 .714 3.864 .002 √ 

12.มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนกรรมการบริหารหลักสูตร 4.50 .629 3.862 .002 √ 

13.มีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียใน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.26 .784 4.660 .001 √ 

14.มีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
4.40 .621 3.864 .002 √ 

15.มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารมาปรับปรุง

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร 
4.50 .572 2.898 .012 √ 
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องคประกอบที่ 8 ตัวบงช้ีคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ผลการวิเคราะห สรุปผล 

Mean S.D. p t 

√  คงไว 

×  ตัดออก 

องคประกอบที่ 8 คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิต      
1.มีความสามารถในการแสวงหาขอมูลและความรูใหม 4.60 .498 3.416 .011 √ 

2.มีทักษะในการแกปญหาโดยใชความรูประสบการณในวิชาชีพ 4.70 .466 3.416 .011 √ 

3.มีทักษะในการคิดวิเคราะห วิจารณ และการจัดการ 4.70 .466 3.416 .011 √ 

4.มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4.63 .490 1.128 .281 √แยก 2 ขอ 

5.มีความสามารถในการประยุกตใชความรูความสามารถกับ

หนวยงาน/กอใหเกิดการพัฒนาในสาขาวิชาหรือวิชาชีพได 
4.73 .449 2.049 .080 √ปรับภาษา 

6.มีความรู ความเขาใจและสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 
4.10 .711 2.575 .022 √ 

7.มีความรู ความเขาใจในลักษณะงานที่ตองใชการคํานวณ 4.00 .742 4.583 .000 √ 

8.มีความเช่ียวชาญในดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีขาวสาร 4.23 .678 2.898 .012 √ 

9.มีความเช่ียวชาญในการใชวัสดุอุปกรณสําหรับวิชาชีพ 4.26 .639 2.898 .012 √ 

10.รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น/ทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
4.60 .498 3.416 .011 √ 

11.มีความรับผิดชอบทํางานจนสําเร็จ และเปนงานที่มีคุณภาพ 4.70 .466 3.416 .011 √ 

12.มีความตรงตอเวลาและบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 4.60 .498 2.646 .019 √ 

13.มีภาวะผูนํา เช่ือมั่นในตัวเองเมื่อทาํสิ่งที่ดีที่สุด 4.56 .504 2.256 .043 √ 

14.มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 4.66 .479 3.416 .011 √ 

15.มีบุคลิกภาพที่นาเช่ือถือ สงางามและสุขุม 4.43 .504 2.160 .049 √ 

16.มีความรัก ภาคภูมิใจในสังคม ชุมชน สถาบันและประเทศชาติ 4.70 .466 1.128 .281 × 

17.มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ 4.73 .449 2.646 .019 √ 

18.มีความรอบรูในศาสตรตางๆ และความรูทั่วไป 4.36 .718 5.641 .000 √ 

19.มีสัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาตามเปาหมายของหลักสูตร 4.33 .758 1.528 .0149 × 
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องคประกอบที่ 9 ตัวบงช้ีคุณภาพของปริญญานิพนธ 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

ผลการวิเคราะห สรุปผล 

Mean S.D. p  t 

√  คงไว 

×  ตัดออก 

องคประกอบที่ 9 คุณภาพของปริญญานิพนธ      
1.ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ 4.53 .507 4.243 .001 √ 
2.มีการประเมินผลงานวิจัยดวยวิธีตางๆ  4.30 .651 4.249 .001 √ 
3.ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิง 4.33 .660 3.862 .002 √ 
4.มีสัดสวนของดุษฎีบัณฑิตที่รับทุนสนับสนุนการทําปริญญา

นิพนธทัง้ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาตอจํานวนดุษฎี

บัณฑิตทั้งหมด 

4.30 .651 3.000 .010 √ปรับภาษา 

5.เปนผลงานที่สงผลกระทบตอวิชาการ สังคมและชุมชน 4.30 .651 4.320 .001 √ 
6.เปนผลงานที่แสดงออกถึงการสรางองคความรูใหมหรือวิธีการใน

การศึกษา/สรางสรรคที่รวมสมัย  
4.56 .568 2.256 .043 √ 

7.เปนผลงานวิจัยที่ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร 4.56 .568 2.562 .041 √ 
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ภาคผนวก ฉ 
จดหมายเชญิผูเชี่ยวชาญและขอความอนุเคราะหเก็บขอมลู 
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