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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการของหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการวางแผน
การดำเนินงานตามแผน การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบวงจร (PDCA) ครอบคลุม
ภารกิจทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านบริการ
วิชาการ และด้านทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม ประชากรทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุม่ คือ นักศึกษา อาจารย์ผสู้ อน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ผูบ้ ริหาร
ภาควิชา เจ้าหน้าที่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ทำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ทั้งหมดที่ได้จากการได้จากการสัมภาษณ์และการ
วิเคราะห์เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการวิเคราะห์การบริหารจัดการหลักสูตรฯ
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา
มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ทีช่ ดั เจน ซึง่ สอดคล้องกับนโยบาย
ของภาควิชา และนโยบายของคณะ ซึง่ ทัง้ ในด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจยั ด้าน
บริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม โครงการแต่ละโครงการ ได้มกี ารวางแผนการ
ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการลงมือปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ระหว่าง และหลังการดำเนินงาน ผ่านการประชุมหลักสูตร นอกจากนัน้ มีการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง
การดำเนินงาน ซึ่งในการประชุมหลักสูตรจะมีการรายงานผลการประเมินความสำเร็จของกิจกรรม/
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โครงการ ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงการมีร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อ
ความล้มเหลว หรือความไม่สมบูรณ์ของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และเสนอแนะวิธกี ารในการปรับ
ปรุงและพัฒนากิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป
คำสำคัญ : การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
The objective in this research is to analyze the curriculum management process of Master
of Art in Sports Management, Department of Education, Faculty of Social Sciences and
Humanities, Mahidol University. The conceptual framework is integrated with the concept of
educational quality assurance system and Deming Cycle Diagram, commonly known as the
PDCA cycle, for Plan, Do, Check, Act. The analysis of curriculum management process
concerning 5 aspects consists of Administration, Teaching and Instruction, Research, Academic
services, and Art and Culture conservation.This research is qualitative research by using 3
techniques consists of Documentary analysis, In-depth interview and Focus Group. The instrument in this research is structured interview form. The populations are students, lecturers,
curriculum committees and curriculum faculty members, department administrator, and
department staffs. Data will be analyzed by using content analysis from interview and concerned
documentary analysis.
Keywords: Curriculum Administration, Sports Management, Mahidol University
บทนำ
การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีคุณภาพ ให้เป็นผู้ที่มี
สติปัญญา เป็นบุคคลที่สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า
ในยุคทีม่ คี วามรุนแรงทางการแข่งขันมากขึน้ และเป็นบุคคลทีส่ ามารถนำสังคมให้มกี ารเปลีย่ นแปลงไป
ในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์ ในปัจจุบนั สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยีได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ต้องมีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้มคี วามทันสมัยอยูเ่ สมอ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของสังคมและ ยกระดับและพัฒนาการศึกษา
ของประเทศให้สูงขึ้น
การบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นวิธีการที่สำคัญในการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ซึ่งการบริหารหลักสูตรนั้นประกอบด้วย การจัดการและการดำเนินการ
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การควบคุมดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันการศึกษาตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดในสถาบัน
การศึกษานั้นให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยควรยึดหลักการวางแผนการดำเนินการ
เกีย่ วกับหลักสูตร ให้มคี วามพร้อมในศักยภาพทุกๆ ด้าน ทัง้ คณาจารย์ผสู้ อนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
วัสดุอปุ กรณ์ สือ่ การเรียนการสอน บริการห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ทม่ี คี วามทันสมัย ความพร้อม
ด้านเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ ตลอดจนระบบการวัดและประเมินผลที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และไปในแนวทางทีส่ อดคล้องกัน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดการเรียนการสอนมาตัง้ แต่ ปีการศึกษา
2541 จนถึงปัจจุบันทางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬาได้มีการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกระแสสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา และเพือ่ พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
ให้ดี โดยภายใต้หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2552 นั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาจากบังคับ
โดยการยุบรายวิชาจัดการอุปกรณ์และสิง่ อำนวยความสะดวกด้านกีฬา และการจัดองค์การและโครงการ
กีฬา มาเป็นวิชาการจัดการองค์การและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา เพิ่มวิชา สมศษ ๕๑๐
สถิติวิเคราะห์ทางการกีฬา สมศษ ๖๒๔ การบริหารและการจัดการกีฬา ส่วนรายวิชาเลือกได้มี
การปรับเพิม่ รายวิชา สมศษ ๕๑๑ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมศษ ๖๒๖ การจัดการเชิงกลยุทธ์
ในการกีฬา สมศษ ๖๒๗ การบริหารธุรกิจเอเย่นต์นกั กีฬา
ดังนัน้ การบริหารจัดการหลักสูตรจึงนับได้วา่ เป็นสิง่ สำคัญ เนือ่ งจากการบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายดังที่ตั้งไว้ รวมทั้ง
ยังส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านต่างๆให้มคี ณ
ุ ภาพ ตลอดจนผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้
ประเทศชาติและสังคม ตรงตามความต้องการในด้านกำลังคนของตลาดแรงงาน
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬายังไม่เคยมี
ศึกษาและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจึงนำมาสู่ความสนใจของผู้ศึกษาที่จะทำการวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
มาดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้กรอบแนวคิด
วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นการจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ มีขน้ั ตอนการวางแผน การปฏิบตั ติ รวจ
สอบและปรับปรุงแก้ไข เนือ่ งจากเป็นแนวคิดทีส่ ามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกๆ เรือ่ งโดยเฉพาะเรือ่ งการ
แก้ปญ
ั หาและการปรับปรุงสิง่ ต่างๆ ให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนือ่ งโดยวงจรการบริหารมีแก่นทีส่ ำคัญบนพืน้ ฐาน
เดียวกัน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทางการกีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตของการวิจยั
ใช้แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการวางแผน การดำเนินงาน
ตามแผนการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบวงจร (PDCA) ครอบคลุมภารกิจทัง้ 5 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจยั ด้านบริการวิชาการ และด้านทำนุ
บำรุงและศิลปวัฒนธรรม
วิธกี ารดำเนินการวิจยั
ในการการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทางการกีฬา ผู้วิจัยได้ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์การบริหารจัดการของหลักสูตรฯ
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการทางการกีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ในปี พ.ศ. 2553
2. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา ภาควิชาศึกษา
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2553
3. ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กับการบริหารจัดการของหลักสูตร ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา เช่น เจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้สอน (ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ
หลักสูตร) ผู้บริหารภาควิชา (หัวหน้าภาค รองหัวหน้าภาควิชา) และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ทางการกีฬา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินการโดยการศึกษาจาก
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เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) / การสนทนา
กลุม่ (Focus group) โดยใช้คำถามแบบมีโครงสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เครือ่ งมือ
การศึกษาจากขอมูล
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

รายละเอียด
 ผลการดําเนินงานและการประเมินหลักสูตรที่
ผานมาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา

 การวิเคราะห การบริหารจัดการหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทางการกีฬาใน 5 ดาน คือ ดานการ
เรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดาน
งานวิจยั ดานทํานุบาํ รุงและศิลปวัฒนธรรม
และดานการบริหารตามกรอบแนวคิด
PDCA
 ปญหา/ อุปสรรคทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทางการกีฬา
การสนทนากลุม (Focus
 สนทนากลุม กับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศา
Group) ผูท มี่ สี ว นไดสว นเสีย
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทางการกีฬา ดานความความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการหลักสูตร และดานความ
คาดหวังของนักศึกษาตอหลักสูตรปรับปรุง
ป 2552
การสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth interview)

ผลลัพธ
ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทางการกีฬา
ผลการวิเคราะหการบริหารจัดการ
เพือ่ พัฒนาหลักสูตร

ดานความความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการ และดานความ
คาดหวังของนักศึกษาตอ
หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทางการกีฬา

การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวคิดวงจรคุณภาพ
(Deming cycle : PDCA) ผูว้ จิ ยั จึงนำข้อมูลต่างๆ นำมาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
แล้วนำแบบสอบถามดังกล่าวส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construction validity)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและ อาจารย์
ผูส้ อนนักศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีง่ านบริการการศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ประสาน
ไปยังอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาให้ผู้วิจัยดำเนินการต่อไป
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (Content analysis) ทัง้ หมดทีไ่ ด้จาก
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุม่ (Focus group) ระดมสมองและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลการวิจยั
ด้านการวางแผน (Plan)
จากผลการศึกษา พบว่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา
ได้มกี ารกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ทีช่ ดั เจน โดยหลักสูตรฯมีการระดม
สมองระหว่างคณาจารย์ในการวางแผนการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
อย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผน และกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน และงบประมาณให้ชดั เจน โดยประธานหลักสูตร
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ เนื่องจากมีการกำหนดแนวทางในการสนับสนุน
ให้เกิดกิจกรรมต่างๆทีเ่ อือ้ ต่อคณาจารย์ในหลักสูตรได้มโี อกาสเรียนรูร้ ะหว่างกัน และให้ความสำคัญ
กับการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพือ่ ดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ผ่านการมีสว่ นร่วมของ
คณาจารย์ในหลักสูตรฯและนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินกิจกรรมของหลักสูตรในแต่ละปี เช่น การวิจัยหลักสูตร
การจัดกิจกรรมจิตปัญญาศึกษาทางการกีฬา โครงการสร้างเครือข่ายด้านการจัดการทางการกีฬา และ
โครงการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร ฯลฯ มีการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
และร่วมกันกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมมีระยะเวลาเริ่มโครงการและเวลา
สิน้ สุดอย่างชัดเจนและมีการกำหนดตัวชีว้ ดั ในแต่ละกิจกรรมเพือ่ วัดความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 :
17) ทีก่ ล่าวว่า การวางแผนเป็นการคิดเตรียมการไว้ลว่ งหน้า เพือ่ จะทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการวางแผนจะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และ
ทรัพยากรทีจ่ ะต้องใช้ เพือ่ ทำงานให้บรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการ ซึง่ จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั จะเห็น
ได้วา่ หลักสูตรฯได้ให้ความสำคัญกับการสร้างค่านิยมในการทำงานร่วมกัน ซึง่ ก่อให้เกิดการทำงาน
เป็นทีม และการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยคณาจารย์
จะให้เกียรติซง่ึ กันและกันในการปฏิบตั งิ าน และสามารถทีจ่ ะแสดงบทบาทเป็นได้ทง้ั ผูน้ ำและผูต้ าม และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นกันและกัน ซึ่งกลไกดังกล่าวถือได้ว่าหลักสูตรฯมีการสร้างความแข็งแกร่ง
ภายในหลักสูตรฯผ่านการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในหลักสูตรฯในการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ
ไปสูค่ วามสำเร็จ ซึง่ จากผลการศึกษาดังกล่าว มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของภาควิชา
ทีม่ กี ารเปิดโอกาสให้ทกุ ๆ หลักสูตรได้มกี ารระดมสมองและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ ร่วมกันจัดทำ
โครงการต่างๆ ให้ตอบสนองต่อแผนปฏิบตั กิ าร ผ่านการจัดประชุมของภาควิชาทุกเดือน เพือ่ ติดตาม
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ความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร นอกจากนัน้ ในการดำเนินการ
วางแผนการดำเนินงานของหลักสูตรได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆผ่านการดำเนินงานและ
การตัดสินใจร่วมกันของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการรับนักศึกษาและ
ระบบการคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละปี ซึง่ จะเห็นได้วา่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรถือเป็นกลไกสำคัญ
ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพ
ด้านการเรียนการสอน จากผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรฯมีการวางแผนและกำหนดรูปแบบ
การเรียนการสอน โดยมีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาเพือ่ ให้คำปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นกั ศึกษา
ตัง้ แต่แรกเข้า และมีการวางแผนให้นกั ศึกษาเข้าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา
ที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรึกษาหัวข้อ และแนวทางการทำวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้
นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ได้มีการดำเนินการจัดสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาทุกปีเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ ทำวิทยานิพนธ์ อีกทัง้ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ในการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพและตามระยะเวลาทีก่ ำหนด ซึง่ จากผลการศึกษา
จะเห็นได้ว่า หลักสูตรฯมีการวางแผนเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนด ซึง่ แตกต่างจากการวางแผนการเรียนการสอนของหลักสูตรฯก่อนการปรับปรุงหลักสูตรฉบับ
ปี พ.ศ. 2552 ทำให้มนี กั ศึกษาหลายคนทีไ่ ม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดได้ แนวทาง
ดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ มัน่ จะเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นำระดับโลก ซึง่ หนึง่ ใน
ตัวชีว้ ดั คือ นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรฯจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
สำหรับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา พบว่า หลักสูตรฯมีการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนโดยกำหนดให้มอี าจารย์ผสู้ อนอย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 วิชาโดยมีอาจารย์จำนวน 1 ท่าน
เป็นผู้รับผิดชอบวิชา และให้อิสระกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาในการวางแผนการสอน
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเป็นผู้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชานั้นๆ จากตำรา
เอกสารต่างๆ ตลอดจนค้นคว้าแผนการสอนในสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ มีการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกล่าว หรือรายวิชาทีใ่ กล้เคียงกัน และจัดทำประมวลเนือ้ หารายวิชา(Course Syllabus) ให้มคี วาม
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักศึกษาที่จะทำการสอน และนำประมวลรายวิชาดังกล่าวมาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพื่อให้คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันระดมสมองแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
มากที่สุดซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หลักสูตรฯมีกลไกที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้เปิด
โลกทัศน์ทก่ี ว้างและยังสนับสนุนแนวทางให้อาจารย์ผสู้ อนมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยในระหว่าง
การดำเนินงานต้องมีการเรียนรูเ้ พิม่ เติมตลอดเวลาและมุง่ เน้นประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ กับผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ซึง่ กลไกดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯในการส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากร
ในคณะผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ และการค้นคว้าความรูต้ า่ งๆ
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ด้วยตนเองก่อนการนำความรูม้ าแลกเปลีย่ นกัน นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับ แนวคิดการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช (2547) เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับแนวคิด แลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) เพื่อกระตุ้นส่งเสริม และพัฒนาการทำงานของตนเองนอกจากนั้น เป็นการสร้าง
นวัตกรรมและการเรียนรูร้ ว่ มกันจากความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นและนอกองค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ศักยภาพ
การปฏิบัติงานและเป็นการนำความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลที่เรียกว่า Tacit Knowledge มาจัดเก็บ
อย่างมีระบบพร้อมทีจ่ ะให้ผอู้ น่ื แสวงหาความรูน้ น้ั เพือ่ สร้างและพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ผลการศึกษาด้านการวิจยั พบว่า ในปัจจุบนั หลักสูตรฯมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
ด้านการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการระดมความคิด ปรึกษาหารือกับคณาจารย์ในหลักสูตรฯ
เกีย่ วกับประเด็นทีต่ อ้ งการทำวิจยั ทีเ่ ป็นประเด็นทีท่ นั สมัยและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
และสังคมในปัจจุบัน ซึ่งในการวางแผนการดำเนินโครงการวิจัยนั้น ประธานหลักสูตรฯจะเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการวิจยั และมอบหมายงานต่างๆให้คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกัน
ดำเนินการตามความถนัดของอาจารย์ในหลักสูตรฯ เช่น โครงการวิจยั การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการปี 2552
โดยหลักสูตรฯ มีการกำหนดระยะเวลาเริม่ ต้น และสิน้ สุดโครงการวิจยั ทีช่ ดั เจน ซึง่ จากการวิเคราะห์
ผลการศึกษา จะเห็นได้วา่ ในการดำเนินการวิจยั ให้บรรลุผลสำเร็จนัน้ กลไกทีส่ ำคัญในการขับเคลือ่ น
คือ การวางแผนการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ และการ
บูรณาการความรูต้ า่ งๆ ร่วมกันตามความเชีย่ วชาญของอาจารย์ในหลักสูตรฯ ซึง่ สอดคล้องกับทิศทาง
ของภาควิชาและคณะฯ ทีเ่ น้นการดำเนินงานวิจยั แบบบูรณาการความเชีย่ วชาญของอาจารย์แต่ละท่าน
และสอดคล้องกับหลักประสิทธิภาพของ กูลคิ และ เออร์วคิ (ศิรพิ งษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2542:
86) ประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการบริหารและเพื่อที่จะให้การบริหารในทุกหน่วยงาน
มีประสิทธิภาพจะต้องมีการแบ่งงานตามความเหมาะสมและความถนัดของคนงาน ดังนั้นถ้าผู้ปฏิบัติ
งานมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงานมากเท่าใด การบริหารงานก็จะบรรลุ
เป้าหมายได้ดขี น้ึ ประสิทธิภาพก็จะมากขึน้ เท่านัน้
ในด้านการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตร
ได้มีการวางแผนสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (Academic Network) กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์กบั นักศึกษาและคณาจารย์ในการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการดำเนินกิจกรรมภายใต้เครือข่าย
ทางวิชาการ เช่น โครงการโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยบูรพา ซึง่ เป็นโครงการ
ที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน
การดำเนินงานของโครงการดังกล่าว โดยประธานหลักสูตรฯมีการมอบหมายอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลัก
ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการทีช่ ดั เจนเพือ่ สามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน
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ซึง่ จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรฯ เน้นการวางแผนการดำเนินงานผ่านรูปแบบการสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและการมีสว่ นร่วมของคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรฯ อีกทัง้ เน้น
การจัดกิจกรรม/ โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรเพือ่ ให้นกั ศึกษาและ
คณาจารย์มโี อกาสในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านประสบการณ์ตรงในการดำเนินโครงการต่างๆ
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นโอกาส
ให้หลักสูตรฯ ได้เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ สมศักดิ์
ดลประสิทธิ์ (2539) ได้กล่าวว่า การนำแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) มาประยุกต์
ใช้ในการบริหารการศึกษาเป็นวิธีการบริหารงานให้เกิดคุณภาพในทุกๆ ด้าน ทุกๆ กิจกรรม
โดยทุกคนมีสว่ นร่วมและมีสว่ นรับผิดชอบ โดยการปรับปรุงคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนือ่ ง ผลจาก
การบริหารงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและจะทำให้การศึกษาของชาติทม่ี คี ณ
ุ ภาพบรรลุตามจุดมุง่ หมายของการจัด
การศึกษา
การปฏิบตั ติ ามแผน (Do)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬาได้มีการดำเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และ
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยในด้านการเรียนการสอนนั้น ผลการศึกษา พบว่า หลักสูตรฯ
ได้มีการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ โดยในการเรียนการสอนแต่ละวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนหลัก
จะเป็นผูเ้ ตรียมสือ่ การสอน และอาจารย์ทท่ี ำการสอนร่วมจะนำข้อมูลบางส่วนมาเติมเต็มในรายละเอียด
ของแต่ละหัวข้อที่ดำเนินการสอนอย่างไรก็ตามอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
เชีย่ วชาญในรายวิชาทีส่ อน มีความเอาใจใส ปฏิบตั ติ อ่ นักศึกษาด้วยความเสมอภาคและมีความสัมพันธ์
อันดีกับนักศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญมากต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พยายามให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกับคณาจารย์ผสู้ อน และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน เพือ่ ทีส่ ามารถทีจ่ ะไปใช้ชวี ติ ภายนอก
มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า หลักสูตรฯ มีการบูรณาการรูปแบบ
การเรียนการสอนในแต่ละวิชาผ่านการมีสว่ นร่วมของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบและอาจารย์ผสู้ อนร่วมซึง่ จะ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ได้
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ ยังเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรฯและอาจารย์ผู้สอนร่วมภายนอกหลักสูตรฯ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะฯทีส่ นับสนุนให้มกี ารร่วมสอนของอาจารย์ในแต่ละวิชาเพือ่
ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และเกิดประสบการณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอนในอนาคต และ
สอดคล้องกับแนวคิด สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2539) ได้กล่าวว่า การนำแนวคิดการจัดการคุณภาพ
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แบบองค์รวม TQM มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาเป็นวิธีการบริหารงานให้ เกิดคุณภาพ
ในทุกๆ ด้านทุกๆ กิจกรรมโดยทุกคนมีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบ โดยการปรับปรุงคุณภาพ
การทำงานอย่างต่อเนือ่ ง ผลจากการบริหารงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและจะทำให้การศึกษาของชาติทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
สำหรับการดำเนินงานด้านวิจัยของหลักสูตรการจัดการทางการกีฬานั้น จากผลการศึกษา
พบว่า หลักสูตรฯได้มีการกำหนดตารางการดำเนินโครงการวิจัยที่ชัดเจนเป็น Milestone และมี
การปฏิบตั ติ ามตารางโดยมีการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจยั ในทีป่ ระชุมหลักสูตรอย่างสมํา่ เสมอ
ทุกเดือน พร้อมกับระดมสมองคณาอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงงาน
วิจยั ให้มคี วามถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ซึง่ จากการดำเนินการดังกล่าว สอดคล้อง
กับทิศทางการดำเนินงานของภาควิชาศึกษาศาสตร์ที่มีมาตรการในการให้แต่ละหลักสูตรรายงานผล
ความก้าวหน้าของงานวิจัยต่างๆในที่ประชุมภาควิชาทุกเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินการวิจัย และ
รับทราบถึงปัญหา/ อุปสรรคระหว่างการดำเนินการวิจยั เพือ่ วางแนวทางในการช่วยแก้ปญ
ั หาต่างๆ เพือ่
ให้โครงการนัน้ ๆ บรรลุผลสำเร็จ อย่างไรก็ตามในการดำเนินการด้านการวิจยั ของหลักสูตรฯ ยังขาด
การมีสว่ นร่วมของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะช่วงระยะเวลาระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา
ไม่ตรงกันจึงเป็นอุปสรรคสำหรับหลักสูตรซึง่ ส่งผลให้งานวิจยั ทีเ่ ป็นผลผลิตของหลักสูตรไม่ได้กอ่ ให้เกิด
ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษามากนัก
สำหรับการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรฯ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้เช่นกัน ซึง่ ในปีการศึกษา 2553 หลักสูตร
ได้จดั โครงการประชุมปฏิบตั กิ ารและสัมมนาสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย
บูรพา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นการบริการวิชาการด้านการกีฬา โดยให้นักศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและมีอาจารย์ทร่ี บั ผิดชอบคอยเป็นพีเ่ ลีย้ งให้คำแนะนำต่างๆ ซึง่ กิจกรรม
ดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมทีบ่ คุ ลคลทัว่ ไปเข้าใจง่าย และก่อให้เกิดความสมานฉันท์ อีกทัง้ เป็นกิจกรรม
ทีส่ ร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกได้ดี ซึง่ จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินกิจกรรม
ของหลักสูตรฯมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาผ่านการฝึกฝนจากประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังเป็น
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จะทำให้
นักศึกษา กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในการดำเนินงาน และยังเป็นการจูงใจให้นักศึกษาแสดง
ความเป็นผู้นำด้านการจัดการการกีฬาเป็นอย่างดี
นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ยังได้มีการดำเนินโครงการภายใต้ภารกิจด้านทำนุบำรุงและ
ศิลปวัฒนธรรมเช่น โครงการจิตปัญญาศึกษาทางการกีฬา ซึง่ เป็นโครงการทีอ่ ยูท่ ด่ี ำเนินติดต่อกันมา
อย่างต่อเนือ่ งทุกปี ซึง่ มีการมอบหมายให้ในหลักสูตรเป็นผูร้ บั ผิดชอบเช่นกัน มีการจัดกิจกรรมบรรยาย
เกีย่ วกับจิตปัญญาศึกษากับการกีฬาในยุคปัจจุบนั มีการบำเพ็ญตนและสมาธิ และได้พาไปฟังธรรมะ
นอกสถานที่ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการดังกล่าว
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มีอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะ โครงการดังกล่าว
เป็นโครงการต่อเนือ่ ง ซึง่ มีการดำเนินกิจกรรมทุกๆสัปดาห์ ทำให้ตอ้ งอาศัยเวลาตรงกันระหว่างอาจารย์
และนักศึกษา จึงทำให้กิจกรรมไม่ครบตามแผนที่กำหนด อีกทั้งรายละเอียดของกิจกรรมยังไม่เป็นที่
น่าสนใจเนือ่ งจากคณาจารย์และนักศึกษายังไม่เห็นถึงความสำคัญของการนำไปประยุกต์ใช้กบั ศาสตร์
การจัดการกีฬา นอกจากโครงการจิตปัญญาศึกษาแล้ว จากผลการวิจยั พบว่า บางโครงการ/ กิจกรรม
ของหลักสูตรฯยังไม่ได้ปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ ทำให้โครงการ/ กิจกรรมไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร จึงเป็นอุปสรรคต่อการติดตามประเมินผล นอกจากนัน้ ทางหลักสูตรฯ ยังขาด
การดำเนินกิจกรรม/ โครงการด้านบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง และ
ขาดการนำข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับการบริการวิชาการเพือ่ ให้สะดวกต่อการดำเนินการ
ต่างๆในอนาคต
โดยสรุปแล้ว จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภายใน
หลักสูตรการจัดการทางการกีฬา ด้านการการเรียนการสอน ด้านงานวิจยั ด้านการบริการวิชาการและ
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการเน้นการทำงานเป็นทีม ซึง่ กิจกรรมและโครงการต่างๆในหลักสูตร
ถือเป็นตัวกลางที่ทำให้อาจารย์ได้พบปะ ทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการของหลักสูตรฯ ด้วย นอกจากนั้น การดำเนิน
กิจกรรมของหลักสูตรฯส่วนใหญ่จะให้นกั ศึกษาเข้าไปมีสว่ นร่วม ซึง่ ถือได้วา่ นักศึกษาเป็นตัวขับเคลือ่ น
การปฏิบตั งิ านตามโครงการของหลักสูตร ซึง่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 28
– 29) ได้เสนอขัน้ ตอนในการปฏิบตั ติ ามแผนไว้สอดคล้องกันว่า เมือ่ สถานศึกษาได้วางแผนการปฏิบตั ิ
งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว บุคลากรก็รว่ มกันดำเนินการตามแผนทีจ่ ดั ทำไว้ โดยในระหว่างการดำเนินงาน
ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และควรมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
การตรวจสอบ (Check)
ผลการศึกษา พบว่า หลักสูตรฯได้มีกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานของกิจกรรม/
โครงการที่อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละท่านได้รับมอบหมายเป็นระยะๆเพื่อติดตามความสำเร็จ
ในการดำเนินโครงการ และรับทราบปัญหา/ อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ทัง้ 5 ด้าน
คือ ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจยั ด้านบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงและ
ศิลปวัฒนธรรมโดยการติดตามความก้าวหน้านั้น มีการดำเนินการอย่างเป็นทางการผ่านการประชุม
หลักสูตรทุกเดือน ซึ่งประธานหลักสูตรฯจะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจะรายงานความก้าวหน้า
รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการดำเนินโครงการ มีการพูดคุยกับคณาจารย์เป็นการส่วนตัวเพื่อ
รับทราบถึงปัญหา/ อุปสรรค และหาแนวทางในการปรับปรุงให้งานสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ซึ่ง
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วนั ้ น พบว่ า การที ่ ห ลั ก สู ต รฯมี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
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การดำเนินงานต่างๆเป็นระยะๆนั้น ทำให้การดำเนินโครงการของหลักสูตรฯเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนดและมีขอ้ ผิดพลาดน้อยเนือ่ งจากหลักสูตรฯได้มกี ารตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานก่อน
ทีโ่ ครงการจะเสร็จสิน้ ซึง่ สอดคล้องกับทิศทางการตรวจสอบการดำเนินงานของภาควิชาฯ ภาควิชาได้
มีการจัดทำแผนปฏิบัติการของภาควิชาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยใน
ครัง้ แรกนัน้ ภาควิชาฯได้เปิดโอกาสให้ทกุ ๆหลักสูตรได้มกี ารระดมสมองและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เพือ่ ร่วมกันจัดทำโครงการต่างๆ ให้ตอบสนองต่อแผนปฏิบตั กิ าร ส่วนครัง้ ทีส่ อง เป็นการประชุมติดตาม
และประเมินโครงการเพือ่ รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ซึง่ ทางภาควิชาศึกษา
ศาสตร์จะวางแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมกับเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะสะท้อนให้เห็นถึง
การดำเนินงาน เพื่อให้โครงการนั้นๆบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด บรรจง จันทมาศ
(2540 : 7) การตรวจสอบสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว (Check) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน
และการประเมินผล เพือ่ ตรวจสอบว่า งานทีไ่ ด้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำหนดหรือไม่ เพือ่ ตรวจสอบ
คุณลักษณะทางด้านคุณภาพว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าการตรวจสอบเป็นสิ่ง
ทีส่ ำคัญ เพราะจะได้มกี ารปรับเปลีย่ นแผนได้ทนั การเปลีย่ นแผนคือการเข้า วงจร PDCA ใหม่
สำหรับการประเมินความสำเร็จของดำเนินกิจกรรม/โครงการนัน้ หลักสูตรฯ ได้มกี ารกำหนด
แนวทางการประเมินผลที่ชัดเจนผ่านการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการต่างๆ โดยมี
การประเมินความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการผ่านการสอบถามความพึงพอใจของผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เช่น นักศึกษา อีกทั้งยังได้มีการถอดบทเรียน และสรุปรายงานออกมาเป็นรูปเล่ม ผลผลิตดังกล่าว
เป็นไปตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรฯกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ซึ่งการที่หลักสูตรฯมีการกำหนดตัวชี้วัด
ทีเ่ ป็นรูปธรรมนัน้ ทำให้หลักสูตรฯสามารถประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้อย่างชัดเจน
สำหรับด้านการเรียนการสอน จากผลการศึกษาพบว่า อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านจะมีการ
ตรวจสอบการเรียนการสอนว่าตรงกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ โดยนำเป้าหมายของหลักสูตร มาเป็น
เกณฑ์ของการเรียนการสอน และพิจารณาว่ารายละเอียดและเนือ้ หาตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และ
ในแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะมีการตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอน ก่อน ระหว่างและหลัง
ทำการเรียนการสอนผ่านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนเพื ่ อ ให้ น ั ก ศึ ก ษาได้ ร ั บ ผลประโยชน์ ใ นชั ้ น เรี ย นมากที ่ ส ุ ด ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กระทรวง
ศึกษาธิการ (2544:27-33) ที่ได้เสนอแนะแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่
สถานศึกษาเอาไว้ว่า หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ และเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของการศึกษา ผู้สอนต้องปรับปรุงกระบวนการสอนและ
การประเมินกระบวนการสอนของตน เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบจาการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การศึกษา จะเจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้
ถ้าหลักสูตรมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการและความจำเป็นตลอดเวลา เพราะหลักสูตร
เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการจัดการศึกษา
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ในด้านการวิจยั นัน้ หลักสูตรฯ มีการกำหนดตัวชีว้ ดั ผลการดำเนินการด้านวิจยั ทีช่ ดั เจนและเป็น
รูปธรรม และมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจยั เป็นระยะๆ โดยประธานหลักสูตรฯ
จะเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ
ยังขาดการประเมินผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากงานด้านวิจยั เพือ่ นำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ส่วนใหญ่
จะเป็นการประเมินผลผลิต ทำให้งานวิจยั ทีท่ ำเสร็จแล้ว จะไม่ได้ถกู นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชน
และสังคมใกล้เคียง ทั้งนี้เป็ นเพราะการวิจัยเป็นการวิจัยในชั้นเรียนและเพิ่มมีการเริ่มจัดทำ
ในปีการศึกษา 2553 นอกจากนัน้ หลักสูตรฯยังไม่มกี ารติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเผยแพร่
ผลงานวิจยั สูภ่ าคส่วนต่างๆ เนือ่ งจากเป็นงานวิจยั ทีม่ ขี อบเขตทีแ่ คบจึงเป็นอุปสรรคทีย่ งั มีการเผยแพร่
ผลงานไม่ดีเท่าที่ควร
สำหรับด้านบริการวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า หลังจากหลักสูตรฯ ได้มกี ารดำเนินโครงการ
บริการวิชาการ ผูร้ บั ผิดชอบจะมีการจัดทำแบบฟอร์มการประเมินโครงการ ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมประเมิน
ความพึงพอใจและความสำเร็จของโครงการฯ หลังเสร็จสิ้นโครงการ แต่ขณะที่ดำเนินโครงการและ
ระหว่างอาจารย์ ผูร้ บั ผิดชอบจะทำหน้าทีค่ อยติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การบริการ
วิชาการด้านต่างๆ ด้วยซึง่ ผูท้ ป่ี ฏิบตั จิ ะมีการรายงานผลการดำเนินงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ
พร้อมกับจัดทำสรุปรายงานการดำเนินโครงการเสนอต่อ ที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชาต่อไป และ
ได้มกี ารนำผลการปฏิบตั งิ านมาเทียบเคียงกับโครงการเดียวกันทีไ่ ด้ดำเนินการมาแล้ว เพือ่ จะนำมาเป็น
แนวทางในการดำเนินงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาซ้ำซาก ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ( 2544 : 29) ได้กล่าวว่า การตรวจสอบประเมินผล เป็นกลไกสำคัญทีจ่ ะกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนา เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า
บรรลุเป้าหมายทีก่ ำหนดไว้เพียงใด ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรือ่ งใดบ้าง และ ภิญโญ สาธร (2526 : 67)
กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบผลงานทุกระยะ จะได้ทราบผลการปฏิบัติงานและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขและหมายถึงการประเมินขั้นสุดท้ายนำไปเปรียบเทียบผลงาน
ที่ได้กับเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อวางแผนใหม่ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ด้านทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม พบว่า การประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการในปีการศึกษา 2553 ไม่เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ เนือ่ งจากในแผนทีว่ างไว้ตอ้ งมีการดำเนิน
โครงการ จำนวน 6 ครัง้ ซึง่ จะจัดเดือนละ 1 ครัง้ แต่สามารถปฏิบตั จิ ริงได้ เพียง 2 ครัง้ นอกจากนัน้
นักศึกษาบางคนยังไม่เข้าใจในของจิตตปัญญาศึกษา ดังนัน้ จึงเป็นสาเหตุทท่ี ำให้และขาดการมีสว่ นร่วม
ของนักศึกษา พร้องทัง้ การจัดรูปแบบของกิจกรรมไม่นา่ สนใจเท่าทีค่ วรอีกด้านหนึง่ คือ ช่วงระยะเวลา
ของอาจารย์ และนักศึกษาไม่คอ่ ยตรงกันซึง่ ก็เป็นอุปสรรคการดำเนินงานเช่นกัน
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การดำเนินการให้เหมาะสม (Action)
จากผลการศึกษา พบว่า หลักสูตรฯ ได้มกี ารรายงานผลการประเมินความสำเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงมีร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา/ อุปสรรคที่ส่งผลต่อ
ความล้มเหลว หรือความไม่สมบูรณ์ของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และเสนอแนะวิธกี ารในการปรับปรุง
และพัฒนากิจกรรม/ โครงการในครั้งต่อไป นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ยังได้มีการให้ความสำคัญ
กับข้อเสนอแนะของผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
ของหลักสูตรในปีถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับอดิศักดิ์ พงษ์พูนผลศักดิ์ (2534 : 467) กล่าวไว้ว่า
ขั้นการปรับปรุงแก้ไข ในขั้นนี้เป็นผลการตรวจสอบ ว่าถ้าได้ผลต่ำกว่าเป้าหมายให้รีบแก้ไขปรับปรุง
ให้มปี ระสิทธิภาพขึน้ แล้วจึงจัดทำเป็นมาตรฐานงานในการปฏิบตั ิ เพือ่ เสนอรายงานผลงานให้กลุม่ อืน่
ได้ทราบต่อไป
ส่วนงานด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและ ด้านบริการวิชาการ ทางหลักสูตรได้มี
การปรับปรุง และพัฒนา พร้อมทั้งสานต่อสำหรับกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับที่ดี โดยจะมีการปรับ
เปลีย่ นกระบวนการให้มคี วามเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบนั โดยทีอ่ าจารย์ คณาจารย์ทกุ ท่านจะต้องมี
การนำเสนอสิง่ ทีอ่ าจารย์ แต่ละท่านรับผิดชอบและแต่ละโครงการจะต้องเน้นการมีสว่ นร่วม และมุง่ เน้น
การพัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามของผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นประธานและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน เกีย่ วกับการบริหารจัดการให้มอี าจารย์
ประจำหลักสูตร เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และ
จะมีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพความต้องการ
สังคมต่อการใช้บัณฑิต สาขาการจัดการทางการกีฬา ส่วนด้านการวิจัย และบริการวิชาการ จะมีการ
พัฒนางานให้มกี ารเผยแพร่ และตอบสนองความต้องการของสังคม โดยสาขาการจัดการทางการกีฬา
จะมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยให้สอดรับกับรายวิชาที่จัดทำการเรียนการสอน พร้อมกับการสร้างเครือข่าย
กับองค์กรกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่ามี
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในการปรับปรุงศักยภาพและการปฏิบัติงานของบุคลากรในหลักสูตรฯ
และวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปเพือ่ ยกระดับการบริหารจัดการหลักสูตรฯให้ดยี ง่ิ ขึน้ หลังจาก
นั้นหลักสูตรฯควรจัดทำเป็นรายงานประเมินตนเองประจำปีเพื่อเตรียมให้หน่วยงานต้นสังกัดเข้ามา
ช่วยติดตาม และประเมินคุณภาพอีกครัง้ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ
อย่างต่อเนื่องตลอดไป
นอกจากนัน้ หากโครงการใดทีด่ ำเนินการไปทางหลักสูตรจะนำผลการดำเนินงานมาเทียบเคียง
กับผลการปฏิบติงานปีทผ่ี า่ นมา ถ้าไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายทีว่ างไว้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะร่วมกันระดมสมองในการปรับเปลี่ยนโครงการให้มีความหมาะสม ถ้าโครงการใดที่มีผล
การปฏิบัติที่ดีอยู่แล้วก็จะมีการดำเนินต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ ลาภ เพชรเรือง (2526 : 31)
ได้ให้ทศั นะไว้วา่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเป็นกิจกรรมทีต่ อ้ งทำในกรณีทป่ี รากฏว่าตรวจสอบแล้ว
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ผลงานไม่บรรลุหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายก็ให้ปรับปรุงใหม่ วิธีการปรับปรุงใหม่ให้ดำเนินการ
เป็นขัน้ ตอน คือ ปรับปรุงการวางแผนใหม่ลงมือปฏิบตั ติ ามแผนทีป่ รับปรุงใหม่ ตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบตั งิ านใหม่ และถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายจะต้องปรับปรุงใหม่ จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายจึงกำหนด
เป็นมาตรฐาน และจากผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรควรจะมีการปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มนักศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งจะมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์
ต่อสังคมโดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้คณาจารย์ นักศึกษาทำงานร่วมกันมากขึ้น พร้อมกับส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้นำทางการกีฬา และให้ผู้ใช้บัณฑิตเกิดความพึงพอใจกับนักศึกษา
ในหลักสูตรฯ ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
2. มีระบบการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผู้ใช้บัณฑิต
3. จัดทำฐานข้อมูล บุคลากร นักศึกษา เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมด้านบริการวิชาการ
4. จัดระดมสมองระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา เพือ่ มุง่ ทำวิจยั สูช่ มุ ชน
5. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัย ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ ผูป้ กครอง นักเรียนและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพือ่ นำไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการวิจยั และพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร เพือ่ พัฒนาการจัดทำ
หลักสูตรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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