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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
 
 การวจิยั เรื่องแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัพบิูลสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 มเีครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 
1) แบบบนัทกึขอ้มูลสภาพของหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 2) แบบสอบ 
ถามเกีย่วกบัระดบัการปฏบิตัแิละขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัพิบูลสงคราม 3) ประเด็นคําถามหลกัในการสมัมนากลุ่มอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วจิยั
นําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 3 ตอน ตามจุดมุง่หมายของการวจิยั ดงัน้ี 
 ตอนที ่ 1 การศกึษาสภาพหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาของ 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  
 ตอนที ่ 2 การศกึษากระบวนการพฒันาหลกัสตูรและขอ้เสนอแนะใน 
    กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 
    และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 
 ตอนที ่ 3  การนําเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของ 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบั 
    อุดมศกึษาแหง่ชาตพิ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั 
    อุดมศกึษา พ.ศ. 2558 
 
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาของ 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
  ผลการศึกษาสภาพหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ได้จากการ
วเิคราะหเ์อกสารที่ผูว้จิยัเลอืกเป็นแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ เอกสารหลกัสูตรในระดบัปรญิญาตรแีละ
ระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2555-2560 และผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา
ระดบัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ประจําปีการศกึษา 2558 สรุปสาระสําคญัดงั
แสดงในตาราง 1-7 
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ตาราง 1 สภาพหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามปีการศกึษา 2555-2560 
จาํแนกตามคณะ 

คณะ 
จาํนวนหลกัสตูร 

จาํนวน
อาจารย์
ประจาํ
หลกัสตูร 

จาํนวนหน่วยกติ 

สกอ.
รบัทราบ
หลกัสตูร 

(วนั) 

ผลการประเมนิ
คณุภาพ 
ปี 2558 

บณัฑติ 
ศกึษา 

ปรญิญา
ตร ี

ครบ ไม่
ครบ 

บณัฑติ
ศกึษา 

ปรญิญา
ตร ี

น้อย มาก ผา่น ไม่
ผา่น 

ครศุาสตร ์ 6* 8 14 - 36-48* 164-167 180 1080 10 4 
มนุษยศาสตรแ์ละ 

สงัคมศาสตร ์
1 12 13 - 36 127-145 54 1080 12 1 

วทิยาการจดัการ 1 9 10 - 36 124-156 150 840 10 - 
วทิยาศาสตรแ์ละ 

เทคโนโลย ี
- 13 13 - - 121-140 180 1080 13 - 

เทคโนโลยกีารเกษตร 
และอาหาร 

1 5 6 - 36 129-147 420 720 6 - 

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1 5 6 - 36 81**-149 150 930 6 - 
รวม 10 52 62 -     57 5 

รวมจาํนวนหลกัสตูร 62 
 

* ระดบัปรญิญาเอก 1 หลกัสตูร ปรญิญาโท 4 หลกัสตูร และประกาศนียบตัรบณัฑติ  
1 หลกัสตูร 

** หลกัสตูรปรญิญาตร(ีต่อเน่ือง) 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ปีการศกึษา 2555-2560 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามเปิด
สอนหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาและระดบัปรญิญาตร ีรวมทัง้สิน้ 62 หลกัสตูร แบ่งเป็นหลกัสตูร
ระดบับณัฑติศกึษา 10 หลกัสูตร ระดบัปรญิญาตร ี52 หลกัสูตร ทุกหลกัสูตรมจีํานวนอาจารย์
ประจําหลกัสตูรครบจาํนวนตามเกณฑ ์หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาส่วนใหญ่มจีาํนวนหน่วยกติ 
ตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกติ หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีมจีาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูรตํ่าสุด
คอื 81 หน่วยกติ และสงูสดุคอื 167 หน่วยกติ  
 สกอ .รับทราบหลักสูตรใช้เวลาน้อยที่สุด คือ 54 วัน  ได้แก่หลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และใช้เวลามากที่สุด คือ 1,080 วนั ได้แก่หลกัสูตรของคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณะครุศาสตร ์และคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหลกัสูตร
ส่วนใหญ่ผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร มหีลกัสูตรที่ไม่ผ่านการ
ประเมนิ เน่ืองจากไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ขอ้ 1 มจีํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสูตรครบ 5 คน 
ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบรหิารจดัการหลกัสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่กําหนด โดย
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สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา(สกอ.) จาํนวน 5 หลกัสตูรไดแ้ก่หลกัสตูรคณะครุศาสตร์
4 หลกัสูตร และหลกัสูตรคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จํานวน 1 หลกัสูตร นอกจากน้ีมี
หลกัสูตรที่ไม่ได้รบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จํานวน 4 หลกัสูตร
เน่ืองจากเปิดสอนครัง้แรกในปีการศึกษา 2559 ได้แก่หลกัสูตรคณะวิทยาการจดัการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

ตาราง 2 สภาพหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในคณะครศุาสตร ์ปีการศกึษา 2555-2560 

คณะ/หลกัสตูร สาขาวชิา 
จาํนวน
หน่วย
กติ 

จาํนวน
อาจารย ์

สกอ.
รบัทราบ

(วนั) 

ผลการ
ประเมนิ
คุณภาพ 
ปี 2558 

คณะครศุาสตร ์     

1) ครศุาสตรบณัฑติ การศกึษาปฐมวยั (หลกัสตูร 5 ปี) 167 5 330 ผา่น 
2) ครศุาสตรบณัฑติ คณติศาสตร ์(หลกัสตูร 5 ปี) 167 5 240 ไมผ่า่น 
3) ครศุาสตรบณัฑติ ดนตรศีกึษา (หลกัสตูร 5 ปี) 166 5 450 ผา่น 
4) ครศุาสตรบณัฑติ พลศกึษา (หลกัสตูร 5 ปี) 164 5 390 ผา่น 
5) ครศุาสตรบณัฑติ ภาษาไทย (หลกัสตูร 5 ปี) 167 5 360 ผา่น 
6) ครศุาสตรบณัฑติ ภาษาองักฤษ (หลกัสตูร 5 ปี) 167 5 330 ผา่น 
7) ครศุาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป (หลกัสตูร 5 ปี) 166 5 390 ผา่น 
8) ครศุาสตรบณัฑติ สงัคมศกึษา (หลกัสตูร 5 ปี) 167 5 510 ผา่น 
9) ครศุาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยแีละวจิยัเพือ่การพฒันาการศกึษา 36 3 180 ผา่น 
10) ครศุาสตรมหาบณัฑติ การบรหิารการศกึษา 45 3 300 ผา่น 
11) ครศุาสตรมหาบณัฑติ หลกัสตูรและการสอน 36 3 270 ไมผ่า่น 

12) ครศุาสตรมหาบณัฑติ วจิยัและประเมนิผลการศกึษา 36 3 1080 ไมผ่า่น 
13) ประกาศนียบตัรบณัฑติ วชิาชพีคร ู 42 5 1020 ผา่น 
14) ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ วจิยัและพฒันาทางการศกึษา 48 3 1020 ไมผ่า่น 

 
จากตาราง 2 พบว่า ปีการศกึษา 2555-2560 คณะครุศาสตรเ์ปิดสอนหลกัสูตรในระดบั

บณัฑติศกึษาและระดบัปรญิญาตร ีรวมทัง้สิน้ 14 หลกัสตูร แบ่งเป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 
1 หลกัสูตร หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 4 หลกัสูตร หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 1
หลกัสตูร และหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี(5 ปี) 8 หลกัสตูร ทุกหลกัสตูรมอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
ครบจํานวนตามเกณฑ์ หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา จํานวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตรระหว่าง 
36-48 หน่วยกิต หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีมจีํานวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรตํ่าสุด คอื 164 
หน่วยกติ และสงูสดุคอื 167 หน่วยกติ 

สกอ.รบัทราบหลกัสตูร ใชเ้วลาน้อยทีสุ่ดคอื 180 วนัไดแ้ก่หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยแีละวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษาและใช้เวลามากที่สุด คอื 1,080 วนั ได้แก่
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หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวจิยัและประเมนิผลการศึกษา และในปีการศึกษา 
2558 หลกัสตูรส่วนใหญ่ผ่านการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร มหีลกัสตูรที่
ไมผ่่านการประเมนิ เน่ืองจากไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ขอ้ 1 มจีาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
ครบ 5 คน ของตวับ่งชีท้ี ่1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรทีก่าํหนด
โดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จาํนวน 4 หลกัสตูร ไดแ้ก่หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสูตร 5 ปี) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสูตรและ
การสอน หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยัและประเมนิผลการศกึษา และหลกัสตูร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 
 
ตาราง 3 สภาพหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

ปีการศกึษา 2555 -2560 

คณะ/หลกัสตูร สาขาวชิา 
จาํนวน
หน่วยกติ 

จาํนวน
อาจารย ์

สกอ.
รบัทราบ

(วนั) 

ผลการ
ประเมนิ
คณุภาพ 
ปี 2558 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์     
1) นิตศิาสตรบณัฑติ   145 5 54 ไมผ่า่น 
2) รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ รฐัประศาสนศาสตร ์ 130 9 1050 ผา่น 
3) รฐัศาสตรบณัฑติ   130 6 210 ผา่น 
4) ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ ดนตรสีากล 134 5 840 ผา่น 
5) ศลิปศาสตรบณัฑติ การพฒันาชมุชน 130 5 390 ผา่น 
6) ศลิปศาสตรบณัฑติ บรรณารกัษศาสตรแ์ละ

สารสนเทศศาสตร ์
130 5 360 ผา่น 

7) ศลิปศาสตรบณัฑติ ภาษาจนี 138 5 540 ผา่น 
8) ศลิปศาสตรบณัฑติ ภาษาญีปุ่่ น 139 5 540 ผา่น 
9) ศลิปศาสตรบณัฑติ ภาษาไทย 127 5 270 ผา่น 
10) ศลิปศาสตรบณัฑติ ภาษาองักฤษ 139 5 480 ผา่น 
11) ศลิปศาสตรบณัฑติ ภาษาองักฤษธุรกจิ 133 5 480 ผา่น 
12) สงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 136 5 รอผล - 
13) รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 36 5 1080 ผา่น 

 
 จากตาราง 3 พบวา่ ปีการศกึษา 2555-2560 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เปิด
สอนหลกัสูตรในระดบับัณฑิตศึกษาและระดบัปรญิญาตร ีรวมทัง้สิ้น 13 หลกัสูตร แบ่งเป็น
หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 1 หลกัสตูร และหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี12 หลกัสตูร ทุกหลกัสตูรมี
อาจารย์ประจําหลกัสูตรครบจํานวนตามเกณฑ์ หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท มจีํานวนหน่วยกิต 
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ตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกติ หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีมจีาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูรตํ่าสุด 
คอื 127 หน่วยกติ และสงูสดุคอื 145 หน่วยกติ  
 สกอ.รบัทราบหลกัสตูร ใชเ้วลาน้อยทีสุ่ด คอื 54 วนั ไดแ้ก่หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ
และใช้เวลามากที่สุด คือ 1,050 วนั ได้แก่หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารฐั
ประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรที่อยู่ระหว่างรอผลรบัทราบจากสกอ. จํานวน 1 หลกัสูตร ได้แก่
หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ และในปีการศกึษา 2558 
หลกัสตูรสว่นใหญ่ผา่นการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร มหีลกัสตูรทีไ่มผ่า่น
การประเมนิ เน่ืองจากไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ขอ้ 1 มจีํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรครบ 5 
คน ของตวับ่งชี้ที่ 1.1 การบรหิารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จํานวน 1 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรนิตศิาสตรบณัฑติ 
แต่มหีลกัสตูรทีไ่มไ่ดร้บัการประเมนิในปีการศกึษา 2558 จาํนวน 1 หลกัสตูร เน่ืองจากเปิดสอน
ครัง้แรกในปีการศกึษา 2560 ได้แก่ หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสงัคม
สงเคราะห ์ 

 

ตาราง 4 สภาพหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในคณะวทิยาการจดัการ ปีการศกึษา 2555 - 2560 

คณะ/หลกัสตูร สาขาวชิา 

จาํนวน
หน่วย
กติ 

จาํนวน
อาจารย ์

สกอ.
รบัทราบ 

(วนั) 

ผลการ
ประเมนิ
คณุภาพ 
ปี 2558 

คณะวทิยาการจดัการ     
1) นิเทศศาสตรบณัฑติ   124 9 180 ผา่น 
2) บรหิารธุรกจิบณัฑติ การจดัการธุรกจิคา้ปลกี 127 5 รอผล - 
3) บรหิารธุรกจิบณัฑติ การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 127 5 210 ผา่น 
4) บรหิารธุรกจิบณัฑติ การตลาด 127 5 150 ผา่น 
5) บรหิารธุรกจิบณัฑติ คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 133 5 510 ผา่น 
6) บรหิารธุรกจิบณัฑติ การจดัการ 127 5 570 ผา่น 
7) บญัชบีณัฑติ   135 5 840 ผา่น 
8) ศลิปศาสตรบณัฑติ การท่องเทีย่วและการโรงแรม 156 6 210 ผา่น 
9) เศรษฐศาสตรบณัฑติ เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 128 5 480 ผา่น 
10) บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ การจดัการประยกุต ์ 36 5 480 ผา่น 

 

จากตาราง 4 พบว่า ปีการศกึษา 2555-2560 คณะวทิยาการจดัการ เปิดสอนหลกัสตูรใน
ระดบับัณฑิตศึกษา และระดบัปรญิญาตร ีรวมทัง้สิ้น 10 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดับ
ปรญิญาโท 1 หลกัสตูร และหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี9 หลกัสตูร ทุกหลกัสตูรมอีาจารยป์ระจํา
หลกัสตูรครบจาํนวนตามเกณฑ ์หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท มจีาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 36
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หน่วยกติ หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีมจีาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูรตํ่าสุด คอื 124 หน่วยกติ
และสงูทีส่ดุ คอื 156 หน่วยกติ  

สกอ.รบัทราบหลกัสตูร ใชเ้วลาน้อยทีสุ่ด คอื 180 วนัไดแ้ก่หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ 
และใช้เวลามากที่สุด คือ 840 วนั ได้แก่หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต หลกัสูตรที่อยู่ระหว่างรอผล
รบัทราบจากสกอ. จาํนวน 1 หลกัสตูร ไดแ้ก่หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ
ธุรกิจค้าปลีก และในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรทัง้หมดผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายในระดบัหลกัสูตร แต่มหีลกัสูตรที่ไม่ไดร้บัการประเมนิ 1 หลกัสูตร เน่ืองจากเปิดสอนครัง้
แรกในปีการศกึษา 2559 ไดแ้ก่ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี  

 

ตาราง 5 สภาพหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีปีการศกึษา 2555-2560 

คณะ/หลกัสตูร สาขาวชิา 
จาํนวน
หน่วย
กติ 

จาํนวน
อาจารย ์

สกอ.
รบัทราบ 

(วนั) 

ผลการ
ประเมนิ
คณุภาพ 
ปี 2558 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
1) วทิยาศาสตรบณัฑติ เคม ี 130 5 330 ผา่น 
2) วทิยาศาสตรบณัฑติ คณติศาสตร ์ 130 5 210 ผา่น 
3) วทิยาศาสตรบณัฑติ ฟิสกิส ์ 127 5 330 ผา่น 
4) วทิยาศาสตรบณัฑติ ชวีวทิยา 121 5 210 ผา่น 

5) วทิยาศาสตรบณัฑติ จลุชวีวทิยา 125 5 330 ผา่น 
6) วทิยาศาสตรบณัฑติ วทิยาการคอมพวิเตอร ์ 130 5 330 ผา่น 
7) วทิยาศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยสีารสนเทศ 130 5 330 ผา่น 
8) วทิยาศาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 136 5 1080 ผา่น 
9) วทิยาศาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 131 5 1050 ผา่น 
10) วทิยาศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยชีวีภาพ 136 5 รอผล - 
11) ศลิปศาสตรบณัฑติ คหกรรมศาสตร ์ 124 5 180 ผา่น 
12) สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 138 5 รอผล ผา่น 
13) สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 140 5 รอผล - 

 

จากตาราง 5 พบว่า ปีการศกึษา 2555-2560 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปิดสอน
หลกัสูตรในระดบัปรญิญาตร ีรวม 13 หลักสูตร ทุกหลกัสูตรมีอาจารย์ประจําหลกัสูตรครบ
จํานวนตามเกณฑ์ มจีํานวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรตํ่าสุด คอื 121 หน่วยกิต และสูงสุด คือ 
140 หน่วยกติ สกอ.รบัทราบใชเ้วลาน้อยทีสุ่ด คอื 210 วนั ไดแ้ก่ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์และใชเ้วลามากทีสุ่ด คอื 1,080 วนั ไดแ้ก่ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

หลักสูตรที่อยู่ระหว่างรอผลรบัทราบจากสกอ. จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ และ
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ และในปี
การศกึษา 2558 หลกัสูตรส่วนใหญ่ผ่านการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสูตร 
แต่มหีลกัสตูรทีไ่ม่ไดร้บัการประเมนิ 2 หลกัสตูร ไดแ้ก่ หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ เปิด
สอนครัง้แรกในปีการศกึษา 2559 และหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสุขศกึษา
และการสง่เสรมิสขุภาพ เปิดสอนครัง้แรกในปีการศกึษา 2560 
 
ตาราง 6 สภาพหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

    ปีการศกึษา 2555-2560 

คณะ/หลกัสตูร สาขาวชิา 
จาํนวน
หน่วย
กติ 

จาํนวน
อาจารย ์

สกอ.
รบัทราบ 

(วนั) 

ผลการ
ประเมนิ
คณุภาพ 
ปี 2558 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร     

1) วทิยาศาสตรบณัฑติ เกษตรศาสตร ์ 129 9 540 ผา่น 
2) วทิยาศาสตรบณัฑติ สตัวศาสตร ์ 131 5 420 ผา่น 
3) วทิยาศาสตรบณัฑติ พฒันาผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร 135 6 รอผล ผา่น 
4) วทิยาศาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 140 5 510 ผา่น 
5) วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ วศิวกรรมเกษตรและอาหาร 147 6 720 ผา่น 
6) วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 36 5 รอผล ผา่น 

 

จากตาราง 6 พบว่า ปีการศกึษา 2555-2560 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร เปิด
สอนหลกัสูตรในระดบับัณฑิตศึกษา และระดบัปรญิญาตร ีรวมทัง้สิ้น 6 หลกัสูตร แบ่งเป็น
หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 1 หลกัสตูร และหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี5 หลกัสตูร ทุกหลกัสตูรมี
อาจารย์ประจําหลกัสูตรครบจํานวนตามเกณฑ์ หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท มจีํานวนหน่วยกิต 
ตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกติ หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีมจีาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูรตํ่าสุด 
คอื 129 หน่วยกติ และสงูสดุคอื 147 หน่วยกติ  

สกอ.รบัทราบหลกัสตูรใชเ้วลาน้อยทีสุ่ด คอื 420 วนั ไดแ้ก่หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ใช้เวลามากที่สุด คือ 720 วนั ได้แก่หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเกษตรและอาหาร หลกัสูตรที่อยู่ระหว่างรอผลรบัทราบจากสกอ. 
จาํนวน 2 หลกัสตูร ไดแ้ก่หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพฒันาผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม
เกษตร และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
และในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรทัง้หมดผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบั
หลกัสตูร  
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ตาราง 7 สภาพหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีการศกึษา 2555-2560 

คณะ/หลกัสตูร สาขาวชิา 
จาํนวน
หน่วยกติ 

จาํนวน
อาจารย ์

สกอ.
รบัทราบ 

(วนั) 

ผลการ
ประกนั
คณุภาพ 
ปี 2558 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม     
1) เทคโนโลยบีณัฑติ ออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 130 5 180 ผา่น 
2) อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 81 18 150 ผา่น 
3) วทิยาศาสตรบณัฑติ เซรามกิส ์ 133 5 180 ผา่น 
4) วทิยาศาสตรบณัฑติ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 140 5 270 ผา่น 
5) วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ วศิวกรรมโลจสิตกิส ์ 149 5 930 ผา่น 
6) ครศุาสตรมหาบณัฑติ ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 36 4 480 ผา่น 

 
จากตาราง 7 พบว่า ปีการศึกษา 2555-2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอน

หลกัสตูรในระดบับณัฑติศกึษา และระดบัปรญิญาตร ีรวมทัง้สิน้ 6 หลกัสตูร แบ่งเป็นหลกัสตูร
ระดบัปรญิญาโท 1 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี5 หลกัสตูร ทุกหลกัสตูรมอีาจารย์
ประจําหลกัสูตรครบจํานวนตามเกณฑ์ หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท มีจํานวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 36 หน่วยกติ หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีมจีํานวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตรตํ่าสุด คอื 
81 หน่วยกติ และสงูสดุคอื 149 หน่วยกติ 

สกอ.รบัทราบหลกัสตูรใชเ้วลาน้อยทีสุ่ด คอื 150 วนั ไดแ้ก่หลกัสตูรอุตสาหกรรมบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) และใชเ้วลามากที่สุด คอื 930 วนั ไดแ้ก่หลกัสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรทัง้หมดผ่านการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 
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ตอนที่ 2 การศึกษากระบวนการพฒันาหลกัสตูรและข้อเสนอแนะในกระบวนการพฒันา 
 หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
 ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั 
 อดุมศึกษา พ.ศ. 2558 
 ผลการศกึษากระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ได้
จากการสํารวจระดบัการปฏบิตัิในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล
สงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ตามหลกัการพฒันาหลกัสูตรของทาบา 7 ขัน้ 
และขอ้เสนอแนะของอาจารยป์ระจําหลกัสูตรในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามความคดิเหน็ 
จาํนวน 337 คน ดว้ยแบบสอบถาม ไดผ้ลการวเิคราะหแ์บบสอบถาม แบ่งเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
 ส่วนที่ 2 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั 
อุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2558 
 ส่วนที่ 3 ขอ้เสนอแนะของอาจารย์ประจําหลกัสูตรในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2558 ดงัน้ี 
  
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูท ัว่ไปของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
  ผลการศกึษาในส่วนน้ี ได้จากการศกึษาเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูร ซึง่วเิคราะหไ์ดจ้ากแบบสอบถาม ดงัแสดงในตาราง 8 

 
ตาราง 8 จาํนวนและรอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเกีย่วกบัเพศ/อาย/ุระดบัการศกึษา/ 
 คณะทีส่งักดั/ประสบการณ์การสอน/การไดร้บัการอบรมสมัมนา/ประสบการณ์ในการ 
 พฒันาหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร จาํนวน รอ้ยละ 
1. เพศ   

1.1 ชาย 143 42.40 
1.2 หญงิ 194 57.60 

รวม 337 100.00 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร จาํนวน รอ้ยละ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร จาํนวน รอ้ยละ 

2. อาย ุ                   อายุเฉลีย่ = 40 ปี (อายสุงูสดุ 60 ปี ตํ่าสดุ 25 ปี) 
25-38 ปี 182 54.00 
39-52 ปี 112 33.20 
53-65 ปี 43 12.80 

รวม 337 100.00 
3. ระดบัการศกึษา   

ปรญิญาตร ี 2 0.60 
ปรญิญาโท 201 59.60 
ปรญิญาเอก 134 39.80 

รวม 337 100.00 
4. คณะทีส่งักดั   

คณะครศุาสตร ์ 58 17.20 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 73 21.70 
คณะวทิยาการจดัการ 54 16.00 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 72 21.40 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 37 11.00 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 43 12.70 

รวม 337 100.00 
5. ประสบการณ์การสอนในสถาบนัอุดมศกึษา   
                  ประสบการณ์การสอนเฉลีย่  10  ปี (ประสบการณ์สงูสดุ = 45 ปี ตํ่าสดุ = 1 ปี) 

1-15  ปี 270 80.10 
16-30 ปี 58 17.20 
31 ปีขึน้ไป 9 2.70 

รวม 337 100.00 
6. การเขา้รบัการอบรม/สมัมนาเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร
ทีค่ณะหรอืมหาวทิยาลยัจดัขึน้ 

  

เคย 248 73.60 
ไมเ่คย 89 26.40 
รวม 337 100.00 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร จาํนวน รอ้ยละ 



88 

ตาราง 8 (ต่อ) 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร จาํนวน รอ้ยละ 

7. มปีระสบการณ์ในการพฒันาหลกัสตูรตามรอบระยะเวลา
การปรบัปรงุ 

  

ไมเ่คย 47 13.90 
เคย 290 86.10 

1) ระดบัปรญิญาตร ี 237 81.72 
2) ระดบับณัฑติศกึษา 6 2.07 
3) ทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 47 16.21 

รวม 337 100.00 
 

 จากตาราง 8 พบว่า อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา
จํานวน 337 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงคดิเป็นรอ้ยละ 57.60 อายุเฉลี่ย 40 ปี มอีายุระหว่าง
25-38 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 54.00 การศึกษาระดบัปรญิญาโท คิดเป็นร้อยละ 59.60 สงักดัคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ คดิเป็นรอ้ยละ 21.70 มปีระสบการณ์การสอนในสถาบนัอุดม 
ศกึษาโดยเฉลี่ย 10 ปี ประสบการณ์การสอนอยู่ระหว่าง 1-15 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 80.10 เคยเขา้
รบัการอบรม/สมัมนาเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรทีค่ณะหรอืมหาวทิยาลยัจดัขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
73.60 และเคยมปีระสบการณ์ในการพฒันาหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาการปรบัปรงุ คดิเป็นรอ้ย
ละ 86.10 โดยเป็นระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 81.72 

  
 ส่วนที่ 2 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรและข้อเสนอแนะในกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามตามกรอบมาตรฐานค ุณวุฒิระดบัอ ุดม 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 
2558 

ผลการศึกษาในส่วนน้ี ได้จากการวเิคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัการปฏิบตัิใน
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2558 ตามหลกัการพฒันาหลกัสูตรของทาบา 7 ขัน้ ตามความคดิเหน็ของอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูร ดงัแสดงในตาราง 9-16  
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ตาราง 9 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันา 
 หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของทาบา  

กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม μ σ ระดบัการปฏบิตั ิ

ขัน้ที ่1 การวนิิจฉยัความตอ้งการ (สาํรวจปัญหา ความ 
 ตอ้งการและความจาํเป็นของสงัคมและผูเ้รยีน 

3.84 0.65 มาก 

ขัน้ที ่2 การกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูร 3.99 0.64 มาก 
ขัน้ที ่3 การคดัเลอืกเน้ือหา 4.16 0.62 มาก 
ขัน้ที ่4 การจดัเน้ือหา 4.13 0.59 มาก 
ขัน้ที ่5 การคดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรู ้ 4.07 0.63 มาก 
ขัน้ที ่6 การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ 4.08 0.65 มาก 
ขัน้ที ่7 การกาํหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิ และวธิกีารประเมนิ 4.20 0.64 มาก 

รวม 4.07 0.63 มาก 
 

จากตาราง 9 พบว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความคิดเห็นว่า กระบวนการพัฒนา
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม มกีารปฏบิตัติามหลกัการพฒันาหลกัสูตรของ 
ทาบา 7 ขัน้ ในภาพรวม อยู่ในระดบั มาก (µ = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายขัน้ พบว่ามีการ
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบั มาก ทุกขัน้ โดยขัน้ที ่7 “การกาํหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมิน”
มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด (µ = 4.20) และขัน้ที ่1 “การวินิจฉัยความต้องการ (สาํรวจปัญหา ความ
ต้องการและจาํเป็นของสงัคมและผ ูเ้ร ียน)”  มคีา่เฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ (µ = 3.84)  
 

ตาราง 10 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันา 
  หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของ 
  ทาบา ขัน้ที ่1 การวินิจฉัยความต้องการ (เรยีงตามลาํดบัคา่เฉลีย่) 

การพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
ในขัน้ที ่1 การวนิิจฉยัความตอ้งการ μ σ 

ระดบัการ
ปฏบิตั ิ

1. มกีารประเมนิความพรอ้มเบือ้งตน้วา่อาจารยม์ศีกัยภาพตามเกณฑ์
ของสกอ.หรอืสภาวชิาชพีในการเปิดสอนในสาขาวชิาทีต่อ้งการ
พฒันา 

4.16 0.88 มาก 

2. มกีารคดัเลอืกอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรโดยคาํนึงถงึศกัยภาพให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

4.15 0.86 มาก 

3. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทกุคนมสีว่นรว่มในขัน้ตอนการวนิิจฉยั
ความตอ้งการ และจาํเป็น 

4.11 0.88 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 การพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
ในขัน้ที ่1 การวนิิจฉยัความตอ้งการ μ σ 

ระดบัการ
ปฏบิตั ิ

4. มกีารเปรยีบเทยีบหลกัสตูรสาขาวชิากบัหลกัสตูรสาขาวชิาในระดบั
เดยีวกนัของสถาบนัอุดมศกึษาอื่นๆ 

4.01 0.90 มาก 

5. มกีารสาํรวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 3.98 0.87 มาก 
6. มกีารสาํรวจความตอ้งการศกึษาต่อของผูเ้รยีน 3.84 0.89 มาก 
7. มกีารสาํรวจสภาพปัญหา ความตอ้งการและความจาํเป็นของผูเ้รยีน

และผูใ้ชบ้ณัฑติโดยทัว่ถงึ 
3.82 0.89 มาก 

8. มกีารสาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน 3.76 0.95 มาก 
9. มีระยะเวลาที่เพียงพอในการสาํรวจความต้องการของผ ูม้ ีส่วน

ได้ส่วนเสียทกุกล ุ่ม 
3.59 0.89 มาก 

10. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรได้รบัการพฒันาให้ม ีความร ู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัหลกัการของกระบวนการพฒันาหลกัสตูรก่อน
ดาํเนินการพฒันาหลกัสตูร 

3.57 0.91 มาก 

11. มหาวิทยาลยัจดัสรรงบประมาณในการสาํรวจความต้องการ 
จาํเป็น ในการพฒันาหลกัสตูรเพียงพอ 

3.25 0.97 ปาน
กลาง 

 รวม 3.84 0.90 มาก 

  
 จากตาราง 10 พบว่า กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงครามมกีารปฏิบตัิตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของทาบา ในขัน้ที ่1 การวินิจฉัยความ
ต้องการ (สํารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจําเป็นของสังคมและผู้เรียน) ในภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก (µ= 3.84) เมื่อพจิารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 
เกือบทุกประเด็น มีเพียงประเด็นเดียวมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับปานกลาง คือ ประเด็น 
“มหาวิทยาล ยัจดัสรรงบประมาณในการส ํารวจความต้องการ  จาํเป็น  ในการพฒันา
หลกัสตูรเพียงพอ”โดยประเดน็ “มีการประเมินความพร้อมเบือ้งต้นว่าอาจารยม์ ีศกัยภาพ
ตามเกณฑ์ของสกอ .หรือสภาวิชาชีพในการเปิดสอนในสาขาวิชาที่ต ้องการพฒันา” มี
ค่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด     (µ = 4.16) และมปีระเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด 3 ประเดน็ โดยเรยีงลําดบัจาก
น้อยไปมาก ไดแ้ก่“มหาวิทยาลยัจดัสรรงบประมาณในการสาํรวจความต้องการ จาํเป็นใน
การพฒันาหลกัสูตรเพียงพอ ” (µ = 3.25) “อาจารยป์ระจาํหลกัส ูตรได้รบัการพฒันาให้ม ี
ความร ู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัการของกระบวนการพฒันาหลกัสูตรก่อนดาํเนินการ
พฒันาหลกัสูตร” (µ = 3.57) และ “มีระยะเวลาที่เพียงพอในการสาํรวจความต้องการของ
ผ ูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกล ุ่ม” (µ = 3.59) 
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ตาราง 11 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันา 
  หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของ 
  ทาบา ขัน้ที ่2 การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (เรยีงตามลาํดบัคา่เฉลีย่) 

การพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
ในขัน้ที ่2 การกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูร μ σ ระดบัการปฏบิตั ิ

1. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัสาขา/สาขาวชิา 

4.21 0.74 มาก 

2. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูรสอดคลอ้งกบั
ปรชัญาของหลกัสตูร 

4.12 0.75 มาก 

3. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน มสีว่นรว่มในการกาํหนด
จุดมุง่หมายของหลกัสตูร 

4.06 0.86 มาก 

4. การเขียนจดุม ุ่งหมายของหลกัสตูรใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย กระชบั สามารถปฏิบตัิได้จริง 

4.04 0.71 มาก 

5. มีการกาํหนดจดุม ุ่งหมายของหลกัสตูรที่สอดคล้อง
กบันโยบายของประเทศ 

3.96 0.82 มาก 

6. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกล ุ่ม มีส่วนร่วมในการกาํหนด
จดุม ุ่งหมายของหลกัสตูร  

3.58 0.87 มาก 

รวม 3.99 0.79 มาก 

 
จากตาราง 11 พบว่า กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม

มกีารปฏบิตัติามกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของทาบา ในขัน้ที ่2 การกําหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ในภาพรวม อยู่ในระดบั มาก (µ = 3.99) เมื่อพจิารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า มกีาร
ปฏิบัติในระดบัมาก ทุกประเด็น โดยประเด็น “มีการก ําหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรที่
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัสาขา/สาขาวิชา” มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด (µ = 4.21) 
และมปีระเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด 3 ประเดน็ โดยเรยีงลําดบัจากน้อยไปมาก ไดแ้ก่ “ผู้ม ีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกล ุ่ม  มีส่วนร่วมในการกาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร” (µ = 3.58) “มีการ
กาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรที่สอดคล้องกบันโยบายของประเทศ ” (µ = 3.96) และ 
“การเขียนจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชบั สามารถปฏิบตัิได้จริง” 
(µ = 4.04) 
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ตาราง 12 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันา 
  หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของ 
  ทาบา ขัน้ที ่3 การคัดเลือกเน้ือหาสาระ (เรยีงตามลาํดบัคา่เฉลีย่) 

การพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
ในขัน้ที ่3 การคดัเลอืกเน้ือหาสาระ μ σ 

ระดบัการ
ปฏบิตั ิ

1. เน้ือหาของหลกัสตูรไดผ้า่นการวพิากษ์จากผูท้รงคุณวฒุ ิ 4.46 0.73 มาก 
2. เน้ือหาของหลกัสตูรสง่เสรมิความรูค้วามสามารถในวชิาชพีของ

ผูเ้รยีน 
4.30 0.96 มาก 

3. สอดคลอ้งกบัปรชัญาและจุดมุง่หมายของหลกัสตูร 4.20 0.72 มาก 
4. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนมสีว่นรว่มในการคดัเลอืกเน้ือหาสาระ 4.19 0.87 มาก 
5. เน้ือหาของหลกัสตูรมคีวามยาก-งา่ย เหมาะสมกบัความรู้

ความสามารถของผูเ้รยีน 
4.17 0.70 มาก 

6. การคดัเลอืกอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาคาํนึงถงึศกัยภาพทีเ่หมาะสม 4.15 0.83 มาก 
7. เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.05 0.79 มาก 
8. เป็นไปตามความต้องการ ความจาํเป็นของสงัคม และผ ูเ้ร ียน 4.00 0.79 มาก 
9. เป็นไปตามความต้องการของผ ูใ้ช้บณัฑิต 3.93 0.82 มาก 

รวม 4.16 0.80 มาก 

 
จากตาราง 12 พบว่า กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม

มกีารปฏิบตัิตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของทาบา ในขัน้ที ่3 การคัดเลือกเน้ือหาสาระ    
ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.16) เมื่อพจิารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า มกีารปฏบิตัิใน
ระดับมาก ทุกประเด็น โดยประเด็น “ เนื้ อ หาขอ งหล ักสูต ร ได้ผ่าน การ วิพากษ์จาก
ผ ู้ทรงคณุวฒุิ” มคี่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด (µ = 4.46) และมปีระเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด 3 ประเดน็ โดย
เรยีงลําดบัจากน้อยไปมาก ได้แก่ “ เป็นไปตามความต้องการของผ ู้ใช้บณัฑิต ”  (µ = 3.93) 
“ เป็น ไปตามความต้อ งการ  และความจ ําเป็นของส ังคมและผ ู้เร ียน ”  (µ = 4.00) และ
“ เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”  (µ = 4.05) 
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ตาราง 13 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันา 
  หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของ 
  ทาบา ขัน้ที ่4 การจดัเน้ือหาสาระ (เรยีงตามลาํดบัคา่เฉลีย่) 

การพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
ในขัน้ที ่4 การจดัเน้ือหาสาระ μ σ 

ระดบัการ
ปฏบิตั ิ

1. เป็นไปตามโครงสรา้งของหลกัสตูร ตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

4.33 0.64 มาก 

2. เป็นไปตามจุดมุง่หมายของหลกัสตูร 4.23 0.65 มาก 
3. เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาติ ว่า อะไรควรเรียน ก่อน-หลงั 
4.21 0.70 มาก 

4. เหมาะสมกบัเวลาเรียน 4.06 0.72 มาก 
5. สอดคล้องกบัสื่อ วสัด  ุและอปุกรณ์การเรียนการสอน 3.81 0.81 มาก 

รวม 4.13 0.70 มาก 
 
จากตาราง 13 พบว่า กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม

มีการปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา ในขัน้ที ่4 การจดัเน้ือหาสาระ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (µ= 4.13) เมื่อพจิารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า มกีารปฏบิตัใินระดบั
มาก ทุกประเดน็ โดยประเดน็ “ เป็นไปตามโครงสร้างของหลกัสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ . 2558”  มคี่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ (µ= 4.33) และมปีระเดน็ทีม่คีา่เฉลีย่
ตํ่าทีสุ่ด 3 ประเดน็ โดยเรยีงลาํดบัจากน้อยไปมาก ไดแ้ก่ “สอดคล้องกบัสื่อ วสัดแุละอปุกรณ์
การเรียนการสอน”  (µ = 3.81) “ เหมาะสมกบัเวลาเรียน”  (µ= 4.06) และ“ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ ว่า อะไรควรเรียน ก่อน-หลงั”  (µ= 4.21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

ตาราง 14 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันา 
  หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของ 
  ทาบา ขัน้ที ่5 การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (เรยีงตามลาํดบัคา่เฉลีย่) 
การพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

ในขัน้ที ่5 การคดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรู ้ μ σ 
ระดบัการ
ปฏบิตั ิ

1. สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร 4.18 0.70 มาก 
2. มปีระโยชน์ต่อการนําไปประยกุตใ์ช ้ 4.17 0.70 มาก 
3. สง่เสรมิเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนในหลกัสตูร 4.12 0.70 มาก 
4. ให้ประสบการณ์การเรียนร ู้ที่หลากหลายกบัผ ูเ้ร ียน 4.03 0.72 มาก 
5. ช่วยพฒันาผ ูเ้ร ียนแบบองคร์วม 4.00 0.71 มาก 
6. มีกิจกรรมที่หลากหลายให้ผ ูเ้ร ียนได้เล ือกปฏิบตัิ 3.99 0.78 มาก 
 รวม 4.08 0.72 มาก 

 
จากตาราง 14 พบว่า กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม

มกีารปฏบิตัติามกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของทาบา ในขัน้ที ่5 การคัดเลือกประสบการณ์การ
เรียนรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.08) เมื่อพจิารณาเป็นรายประเดน็ พบวา่ มกีารปฏบิตัิ
ในระดบัมาก ทุกประเดน็ โดยประเดน็ “สอดคล้องกบัจุดม ุ่งหมายของหลกัสูตร”  มคี่าเฉลี่ย
สงูทีสุ่ด (µ = 4.18) และมปีระเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด 3 ประเดน็ โดยเรยีงลําดบัจากน้อยไปมาก
ไดแ้ก่ “มีกิจกรรมที่หลากหลายให้ผ ู้เร ียนได้เล ือกปฏิบตัิ ” (µ = 3.99) “ช่วยพฒันาผ ู้เร ียน
แบบองคร์วม”  (µ = 4.00) และ “ ให้ประสบการณ์การเรียนร ู้ที่หลากหลายกบัผ ูเ้ร ียน”  (µ = 
4.03) 
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ตาราง 15 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันา 
  หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของ 
  ทาบา ขัน้ที ่6  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (เรยีงตามลาํดบัคา่เฉลีย่) 
การพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

ในขัน้ที ่6  การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ μ σ ระดบัการปฏบิตั ิ

1. เน้นใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิด ้ 4.27 0.73 มาก 
2. คาํนึงถงึการนําไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ 4.25 0.72 มาก 
3. ปลกูฝังจรรยาบรรณของวิชาชีพ 4.21 0.80 มาก 
4. เป็นไปตามลาํดบั ก่อน-หลงั และมีความต่อเน่ือง 4.00 0.74 มาก 
5. เปิดโอกาสให้ผ ูเ้ร ียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.68 0.89 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.08 0.78 มาก 

จากตาราง 15 พบว่า กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม
มกีารปฏิบตัิตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของทาบา ในขัน้ที ่6 การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีการ
ปฏบิตัใินระดบัมาก ทุกประเดน็ โดยประเดน็ “ เน้นให้ผ ูเ้ร ียนสามารถปฏิบตัิได้”  มคี่าเฉลีย่สงู
ที่สุด (µ = 4.27) และมปีระเดน็ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด 3 ประเดน็ โดยเรยีงลําดบัจากน้อยไปมาก
ได้แก่ “ เปิดโอกาสให้ผ ู้เร ียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ”  (µ = 3.68) “ เป็นไปตามล าํดบั
ก่อน-หลงั มีความต่อเน่ือง”  (µ = 4.00) และ “ปลกูฝังจรรยาบรรณของวิชาชีพ”  (µ = 4.21) 
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ตาราง 16  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันา 
  หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามหลกัการพฒันาหลกัสูตรทาบา 
ขัน้ที ่7  การกําหนดสิง่ทีจ่ะประเมิน และวิธีการประเมินผล (เรยีงตามลาํดบัคา่เฉลีย่) 

การพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
ในขัน้ที ่7 การกาํหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิ และวธิกีารประเมนิผล μ σ 

ระดบัการ
ปฏบิตั ิ

1. เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาพ.ศ. 2558 4.31 0.70 มาก 
2. ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรยีนรูอ้ยา่งน้อย 5 ดา้น คอื  

1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ
รบัผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุริะดบัสาขา/สาขาวชิา(มคอ.1) ทีก่าํหนด 

4.28 0.75 มาก 

3. เป็นไปตามตวับง่ชีผ้ลการดาํเนินงานของหลกัสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

4.26 0.73 มาก 

4. สอดคล้องกบัเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนร ู้ที่จดั
ไว้ในหลกัสตูร 

4.15 0.73 มาก 

5. สอดคล้องกบัจดุม ุ่งหมายของหลกัสตูร 4.14 0.75 มาก 
6. มีความชดัเจน 4.03 0.73 มาก 

รวม 4.19 0.73 มาก 
 

จากตาราง 16 พบว่า กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม
มกีารปฏบิตัติามกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของทาบา ในขัน้ที ่7 การกําหนดสิง่ทีจ่ะประเมิน
และวิธีการประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.19) เมื่อพจิารณาเป็นรายประเดน็
พบว่า มีการปฏิบัติในระดบัมาก ทุกประเด็น โดยประเด็น “ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หล ักสูต รระด ับอ ุดมศึกษา  พ .ศ . 2558”  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (µ = 4.31) และมีประเด็นที่มี
ค่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด 3 ประเดน็โดยเรยีงลําดบัจากน้อยไปมาก ไดแ้ก่ “มีความชดัเจน” (µ = 4.03) 
“สอดคล้องกบัจุดม ุ่งหมายของหลกัสูตร”  (µ = 4.14) “และสอดคล้องกบัเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์การเรียนร ู้ที่จดัไว้ในหลกัสตูร”  (µ = 4.15) 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม  ตามกรอบมาตรฐานค ุณวุฒิ ระดบัอ ุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ . 2552 และ
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558  

ผลจากการศึกษาในส่วนน้ี ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายปิดและ
ปลายเปิดเกีย่วกบักระบวนการพฒันาหลกัสตูรตามความคดิเหน็ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ดงั
แสดงในตาราง 17 และ 18 
 

ตาราง 17 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเหน็ของอาจารยป์ระจาํ 
  หลกัสตูร ทีม่ต่ีอประเดน็ทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามควรดาํเนินการใน 
  กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั 

ประเดน็ทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
ควรดาํเนินการในกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 

µ σ 
ระดบัความ
คดิเหน็ 

1. ควรคดัเลอืกบุคลากรประจาํหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

4.38 0.74 มาก 

2. ควรกาํกบักระบวนการพฒันาหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการของการพฒันาหลกัสตูร 

4.31 0.80 มาก 

3. ควรนําผลความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัพบิลูสงคราม มาใชป้ระกอบการพฒันาหลกัสตูร 

4.26 0.78 มาก 

4. ควรสาํรวจความตอ้งการในการศกึษาต่อและความ
ตอ้งการในการใชบ้ณัฑติโดยทัว่ถงึทุกหลกัสตูร 

4.22 0.81 มาก 

5. ควรจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการพฒันา
หลกัสตูรแก่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

4.11 0.91 มาก 

6. ควรจดัสรรงบประมาณในการพฒันาหลกัสตูรใหเ้พยีงพอ 4.11 0.95 มาก 
รวม 4.23 0.83 มาก 

 

จากตาราง 17 พบว่า อาจารย์ประจําหลกัสูตรส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อประเด็นที่
มหาวทิยาลยัควรดําเนินการในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรในภาพรวมของทุกประเดน็ อยู่ใน
ระดบัมาก (µ = 4.23) เมื่อพจิารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกประเด็น โดยประเด็น “ ควรคดั เล ือกบุคลากรประจาํหล กัส ูต รให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหล กัสูต รระดบัอ ุดมศึกษา พ.ศ . 2558”  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (µ=4.38) รองลงมา
ตามลําดบัไดแ้ก่ “ควรกาํกบักระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปตามหลกัการของการ
พฒันาหลกัสูตร”  (µ=4.31) “ควรนําผลความพึงพอใจของผ ู้ใช้บณัฑิตของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบูลสงคราม  มาใช้ประกอบการพฒันาหลกัสูตร”  (µ=4.26) “ ควรส ํารวจความ
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ต้องการในการศึกษาต่อและความต้องการในการใช้บณั ฑิตโดยทัว่ถึงทุกหลกัส ูตร ”
(µ=4.22) “ควรจดัสรรงบประมาณในการพฒันาหลกัสูตรให้เพียงพอ ”  (µ=4.11) “ควรจดั
อบรมให้ความร ู้เกี่ยวก ับกระบวนการพัฒ นาหล ักสูต รแก่อาจารย ์ประจ ําหล ักสูต ร ”
(µ=4.11)  

จากการตอบคาํถามแบบปลายเปิดของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรไดข้อ้สรปุดงัตาราง 18 
 

ตาราง 18 สาระสาํคญัขอ้เสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของทาบา 7 ขัน้  
ข ัน้ที่ ข้อเสนอแนะโดยสรปุ 
1. การวินิจฉัย 
ความต้องการ 

มหาวทิยาลยัควรสนับสนุนใหม้กีารทาํวจิยัดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย ชดัเจน ครอบคลุมโดยทัว่ถงึ 
ในจํานวนที่เหมาะสม โดยจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และกําหนดให้มีหน่วยงานของ
มหาวทิยาลยัเป็นฝ่ายดาํเนินการ มรีะยะเวลาอยา่งเพยีงพอ 

2. การกําหนด 
จุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร 
 

ควรมกีารกําหนดใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยี แผนพฒันาการศกึษาของรฐับาล มคีวามชดัเจน ครอบคลุม งา่ยต่อวธิกีารจดัประสบการณ์
การเรยีนรู ้โดยใชว้ธิกีารมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อหาเป้าหมาย
รว่มกนั 

3. การคัดเลือก 
เน้ือหาสาระ 

อาจารย์ประจําหลกัสูตรทุกคน ควรมสี่วนร่วมในการคดัเลอืกเน้ือหาสาระ โดยใหส้อดคลอ้งกบั
จุดมุง่หมายของหลกัสตูร เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี เน้ือหามคีวามเชือ่มโยงในเชงิบรูณาการ 

4. การจดัเน้ือ 
หาสาระ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร ควรจดัเน้ือหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร วสัดุ
อุปกรณ์ที่ม ีจดัจากง่ายไปหายาก จดัตามจําเป็นและจดัโดยต่อเน่ือง ใหม้คีวามทนัสมยั นําไป
ปฏบิตัไิดจ้รงิ เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัและการมสีว่นรว่มของทุกฝ่าย ใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

5. การคัดเลือก 
ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 

อาจารยผ์ูส้อนควรคดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรูท้ีม่หีลากหลาย เหมาะสม นําไปใชไ้ดจ้รงิ โดย
สอดคล้องกับบริบทของสังคม เหมาะสมกับศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุข ให้ผู้มี
ประสบการณ์ร่วมแสดงความคดิเหน็ เปิดโอกาสใหน้ักศกึษาวางแผนเรยีนรูร้่วมกนั จดัการเรยีน
การสอนแบบ PBL หรอืการศกึษาดงูาน เสรมิจุดแขง็พฒันาจุดอ่อนของนกัศกึษา 

6. การจดั 
ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 

ควรจดัโดยใหม้คีวามหลากหลาย มชีวีติชวีา เหมาะสมกบัศาสตร์และช่วงการเรยีน เรยีงลําดบั
ความสําคัญและความต่อเน่ือง มีการเรียนภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติควบคู่กันไป มีการ
ประยุกต์ใช้ ICT ในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ มอีาจารย์พเิศษมาช่วยสอน และสามารถ
นําไปใชไ้ด ้ปฏบิตัไิดจ้รงิ 

7. การกําหนด
สิง่ทีจ่ะประเมิน
แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมิน 

มคีวามชดัเจน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ วธิกีารถูกต้อง เหมาะสม และต่อเน่ือง โดยประเมนิ
ตามสภาพจรงิ มเีครื่องมอืทีห่ลากหลาย ครอบคลุม วดัได ้ปฏบิตัไิดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรม
ทีจ่ะวดั และความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน มกีรรมการประเมนิผลสมัฤทธิ ์เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
มีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตร ประเมินตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แหง่ชาต ิเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษา และตามเกณฑส์ภาวชิาชพี 
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ตอนที่ 3 การนําเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 
 ราชภฏัพิบลูสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
 พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558 
 ผลการสมัมนาผูเ้ชีย่วชาญ ทําใหไ้ดแ้นวทางการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัพบิูลสงคราม แบ่งเป็นดา้นการบรหิารจดัการ และดา้นการดําเนินการ ตามหลกัการพฒันา
สตูรของทาบา 7 ขัน้ ดงัน้ี 
 1. ด้านการบริหารจดัการ 
  มหาวทิยาลยัโดยหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ควรดาํเนินการดงัน้ี 
  1.1 จดัให้มีการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบักระบวนการพฒันา
หลกัสูตรตามหลกัทฤษฎีของการพฒันาหลกัสูตร โดยใหส้อดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศกึษาทีก่าํหนด ณ เวลา นัน้ 
  1.2 จดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินงานพฒันาหลกัสตูร
ในขัน้ตอนต่างๆใหม้ปีระสทิธภิาพ 
  1.3 กํากบัดูแล กลไกในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรโดยเฉพาะในขัน้ที ่1 การ
วนิิจฉัยความต้องการ และขัน้ที ่7 กําหนดสิง่ที่จะประเมนิและวธิกีารประเมนิผล รวมไปถงึการ
จดัทําคู่มือในการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นไปตามหลักการของการพัฒนา
หลกัสตูรโดยสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา ซึ่งบงัคบัใชอ้ยู่ ณ เวลานัน้ ตลอดจนกําหนดระยะเวลาในการพฒันา
หลกัสตูรใหเ้หมาะสมและชดัเจน 
  1.4 จดัให้มบุีคลากรสายสนับสนุนวชิาการในจํานวนที่เพียงพอกบัการดูแลงาน
พฒันาหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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 2. ด้านการดาํเนินการ 
  ในการดําเนินการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏั
พบิลูสงคราม ควรดาํเนินการตามแบบจาํลองการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 แบบจาํลองการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร 

ผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย * หมายถึง ผูม้บีทบาทเกี่ยวขอ้งในหลกัสูตรนัน้ๆ ได้แก่ อาจารย์
ประจําหลกัสูตรทุกคน อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบนัของหลกัสูตรนัน้ๆ หวัหน้า
หน่วยงาน/สถานประกอบการ ผูใ้ชบ้ณัฑติ ผูต้อ้งการศกึษา และผูรู้/้ผูม้ปีระสบการณ์ เชีย่วชาญ
ในศาสตรน์ัน้ๆ 

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558

กระบวนการพฒันาหลกัสตูรตามข ัน้ตอนของทาบา 

ขัน้ที ่7 

กาํหนดสิง่ทีจ่ะประเมิน

และวิธีการประเมินผล

คณะโดยคณะกรรมการทีต่ัง้ข ึน้ ควรจดัใหม้กีารประเมนิหลกัสตูรอยา่งชดัเจน โดยผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย* สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมาย เนื้อหาวชิา ประสบการณ์การเรยีนรู ้ตาม

กรอบ TQF 5 ดา้น ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพฯ และสภาวชิาชพี 

ขัน้ที ่6 
การจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ 

ขัน้ที ่5 

การคดัเลือกประสบการณ์

การเรียนรู้ 

ขัน้ที ่4 

การจดัเน้ือหาสาระ 

ขัน้ที ่3 

การคดัเลือกเน้ือหาสาระ 

 

ขัน้ที ่2 

การกาํหนดจดุมุ่งหมาย

ของหลกัสตร

ขัน้ที ่1 

การวินิจฉัยความต้องการ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/อาจารยผ์ูส้อน ควรจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้โดยใหผู้เ้รยีนมสีว่น

รว่มในการวางแผน เน้นการปลกูฝังจรรยาบรรณวชิาชพี เป็นไปตามลาํดบั กอ่น-หลงั มี

ความต่อเนื่อง เหมาะสมกบัศาสตรแ์ละเวลาเรยีน มทีัง้ทฤษฎแีละปฏบิตั ิโดยหลากหลาย มี

การประยกุตใ์ช ้ICT ในการจดั เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และมอีาจารยพ์เิศษมาชว่ยสอน 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/อาจารยผ์ูส้อน ควรคดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรูท้ ีห่ลากหลาย

ใหแ้กผู่เ้รยีน พฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม โดยเปิดโอกาสใหผู้ม้ ี

ประสบการณ์และผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูร/อาจารยผ์ูส้อน ควรดําเนินการจดัเนื้อหาสาระ โดยการมสีว่นรว่มของผูท้ี่

เกี่ยวขอ้ง เป็นไปตามกรอบ TQF และสภาวชิาชพี สอดคล้องกบัสื่อ วสัดุอุปกรณ์การเรยีนการ

สอนทีม่ ีเป็นไปตามลาํดบักอ่นหลงั มรีะยะเวลาเรยีนทีเ่หมาะสม 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/อาจารยผ์ูส้อน ควรมสีว่นรว่มในการคดัเลอืกเนื้อหาสาระ ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร เป็นไปตาม

ความตอ้งการจาํเป็นของสงัคม 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/อาจารยผ์ูส้อน ควรจดัใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย* ทุกกลุม่ มสีว่นรว่มในการกาํหนด

จุดมุง่หมาย  โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ ใชภ้าษาทีก่ระชบั เขา้ใจงา่ย และปฏบิตัไิดจ้รงิ 

คณะโดยคณะกรรมการทีต่ัง้ข ึน้ ควรทาํการสาํรวจวนิิจฉยัความตอ้งการ โดยใชก้ระบวนการวจิยัทีม่คีุณภาพให้

ครอบคลุม ทัว่ถงึ ทุกกลุม่/ทุกประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง  


