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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ น มาและความสําคัญ ของปัญ หา
การจัด การศึก ษาระดับ อุ ด มศึก ษาของประเทศไทย ถือ ว่ามีบ ทบาทสําคัญ ต่ อ การ
พัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีหน้าทีห่ ลักในการสร้างความงอกงามทาง
ปั ญญา ผ่านกระบวนการผลิตกําลังคนระดับสูง การพัฒนาการวิจยั ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี โดยจัดการศึกษาภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) ซึ่งได้จดั ทํามาตรฐานการอุดมศึกษาขึน้ เป็ นกลไกในการกําหนด
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 1) มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต 2) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 3) มาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สกอ.ได้จดั ทํา
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒ ิระดับ อุ ด มศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สําหรับ ใช้เป็ น แนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริม
ให้มกี ารศึกษาตลอดชีวติ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศให้มคี ุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติจะช่วยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขัน้ ตอนอย่างเป็ นระบบ เปิ ด
โอกาสให้ส ถาบัน อุ ด มศึก ษา จัด หลัก สูต ร กระบวนการเรีย นการสอนได้อ ย่ า งหลากหลาย
คุณภาพของบัณฑิต มีมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุ ข และภาคภู มิใจ เป็ น ที่พึงพอใจของนายจ้างและเป็ น คนดีข องสังคม ช่ วยเพิ่ม ความ
เข้ม แข็งและขีด ความสามารถในการพัฒ นาประเทศชาติได้ (สํานั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2553)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เน้นการจัดการศึกษาที่
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาอย่างน้ อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับ ผิด ชอบ และ 5) ด้ า นทัก ษะการวิเ คราะห์ เชิง ตัว เลข การสื่อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาต้องมีหวั ข้อและรายละเอียดครบทุกประเด็นแต่หาก
มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับสาขา/สาขาวิชา(มคอ.1) ใน
สาขาวิชานัน้ ๆ หลักสูตรต้องพัฒนาให้เป็ นไปตามมคอ.1 ซึ่งได้กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต
ในสาขา/สาขาวิชา ปริญญาและองค์ความรูท้ ่เี ป็ นเนื้อหาเท่าที่จําเป็ นต้องมีในหลักสูตรสาขา/
สาขาวิชา ระดับคุณวุฒนิ นั ้ ๆ เพือ่ เป็ นหลักประกัน ผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ใน

2
สาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒเิ ดียวกัน จะมีผลการเรียนรูไ้ ม่น้อยกว่าทีก่ ําหนด นอกจากนี้ยงั
ส่งเสริม ให้สถาบัน ต่ างๆ บรรจุเนื้ อหาวิช าในส่วนที่น อกเหนื อจากที่กําหนดไว้ได้อย่างอิสระ
เหมาะสม และตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ ของแต่ ละสถาบัน ทําให้สามารถพัฒ นา
หลักสูตรได้อย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2554) ซึง่ มีผลบังคับใช้กบั หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาเพื่อ
รับนักศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2553 โดยหลักสูตรที่เปิ ดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ภายในปี ก ารศึก ษา 2555
นอกจากนี้ยงั กําหนดให้มกี ารประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี ต้อง
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร โดยให้
ผ่านเกณฑ์อย่างน้ อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท งั ้ หมด หากหลักสูต รใดมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีขน้ึ ไปต่อเนื่องกัน 2 ปี จะได้รบั การเผยแพร่โดย สกอ. แต่หลังจากได้รบั การเผยแพร่แล้ว
ยังต้องรักษาคุณภาพให้มมี าตรฐานและมีผลการประเมินอยูร่ ะดับดีขน้ึ ไปอยูเ่ สมอ หากไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ท่กี ําหนด สกอ.จะถอนการเผยแพร่จนกว่าจะมีการปรับปรุงให้เป็ นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าว (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)
ต่ อมาในปี พ.ศ. 2558 สกอ.ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับ ปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหาร
หลัก สูต รให้เป็ น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2558 บังคับ ใช้ก ับ
หลักสูตรทีก่ ําลังพัฒนาปรับปรุงเพื่อเปิ ดสอนในปี การศึกษา 2559 สาระสําคัญมีการเพิม่ เกณฑ์
มาตรฐานวิช าชีพ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ด มศึก ษา การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์
5) หลัก สู ต ร การเรีย นการสอน การประเมิน ผู้เรีย น และ 6) สิ่ง สนั บ สนุ น การเรีย นรู้ เพิ่ม
คุณสมบัตอิ าจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรและประจําหลักสูตรให้มคี ุณวุฒทิ ่สี มั พันธ์กบั สาขาวิชา
ของหลักสูตร มีคุณสมบัติด้านวิชาการ กําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผูส้ อนและผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ภายนอก รวมไปถึงคุณสมบัตขิ องอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ กําหนดเกณฑ์สาํ หรับหลักสูตร
ปริญญาตรีทเ่ี น้นปฏิบตั กิ าร (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้พยายามปรับปรุงหลักสูตรให้เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2559
ได้พฒ
ั นาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีการกําหนดขัน้ ตอนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) ทําการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร โดยการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตรของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 2) การร่างหลักสูตร กําหนดให้มี
การเชิญผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกที่มคี วามรูป้ ระสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ
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มาร่ ว มในการพั ฒ นาหลัก สู ต ร 3) วิพ ากษ์ ห ลัก สู ต รโดยเชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามรู้
ประสบการณ์มาร่วมเป็ นกรรมการวิพากษ์ 4) นํ าเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
5) นําเสนอคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 6) จัดส่งหลักสูตรไปยังสภา
วิชาชีพเพื่อให้การรับรอง 7) จัดส่งหลักสูตรไปยังสกอ.ให้การรับทราบหลักสูตร ภายหลังทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2554) ซึ่ง สกอ.
กําหนดเกณฑ์ในการรับทราบหลักสูตรภายใน 120 วัน และในระหว่างนัน้ หลักสูตรสาขาวิชา
ต่างๆ ต้องเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เริม่ ใช้ประเมินกับหลักสูตรในปี การศึกษา
2557 เป็ นต้นมา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
จากการทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มกี ระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้
เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดังกล่าว ปรากฏว่ามีหลักสูตรทีร่ อการรับทราบจากสกอ.
จํานวน 7 หลักสูตร ใช้ระยะเวลาในการรับทราบนานสูงสุด 1,080 วัน และในปี การศึกษา 2558
หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร (นิภา ชื่น
ทองมอญ, 2559) แสดงว่า การพัฒนาหลักสูตรยังมีปัญหาในบางประเด็น และยังไม่มกี ารศึกษา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาว่าสภาพของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทีเ่ ปิ ดสอนมาตัง้ แต่ปีการศึกษา 25552560 มีลกั ษณะอย่างไร เมื่อพิจารณาตามหลักการพัฒนาหลักสูตรแล้ว มีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรอย่างไร และอาจารย์ประจําหลักสูตรมีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนากระบวนการพัฒนา
หลัก สูต รอย่ า งไร รวมไปถึง ผลจากการศึก ษาจะสามารถนํ า เสนอเป็ นแนวทางการพัฒ นา
กระบวนการพั ฒ นาหลัก สู ต รของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามได้ อ ย่ า งไร เพื่ อ ให้
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นําหลักการพัฒนา
หลักสูตรของทาบา (Taba) มาเป็ นกรอบในการศึกษาครัง้ นี้ เนื่องจากมีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยประโยชน์ ท่คี าดว่าจะ
ได้รบั คือ สารสนเทศที่ได้จากการวิจยั นี้สามารถเป็ นแนวทางสําหรับผูบ้ ริหาร ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรนําไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อันจะ
ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี สกอ.กําหนด และเป็ นทีย่ อมรับของชุมชนและสังคม
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จุด มุ่งหมายของการวิ จ ยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพหลัก สู ต รในระดับ ปริญ ญาตรีแ ละระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2. เพื่อศึก ษากระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รและข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒ นา
หลักสูตรของมหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
3. เพื่อนํ าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ขอบเขตของการวิ จ ยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั เป็ น 3 ประเด็น กล่าวคือ
1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อ มูล /ประชากร กลุ่ม เป้ า หมายในการวิ จ ยั
ขอบเขตของการดําเนินการในประเด็นนี้ แบ่งเป็ น 3 ตอน ตามจุดมุ่งหมายของ
การวิจยั ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การศึก ษาสภาพหลักสูต รในระดับ ปริญ ญาตรีและบัณ ฑิต ศึกษาของ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็ นการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสารแหล่งข้อมูลที่
ศึกษา ได้แก่
1.1 เอกสารหลัก สู ต รในระดับ ปริญ ญาตรีแ ละระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงครามทีเ่ ปิ ดสอนในปี การศึกษา 2555-2560
1.2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม ประจําปี การศึกษา 2558
ตอนที่ 2 การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรและข้อเสนอแนะในกระบวนการ
พัฒ นาหลัก สูต รของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เป็ น
การศึก ษาด้ว ยวิธีก ารสํารวจความคิดเห็น ประชากรที่ศึก ษาได้แก่ อาจารย์ป ระจําหลักสูต ร
ทัง้ หมด 337 คน จากจํานวนหลักสูตรทัง้ สิน้ 62 หลักสูตร
ต อ น ที่ 3 การนํ า เสนอแนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุ ด มศึก ษาพ.ศ. 2558 เป็ นการศึก ษาด้ว ยวิธีก าร
จัดการสัมมนากลุ่มอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ (Connoisseurship Seminar) เพือ่ วิพากษ์ “ร่าง” แนวทางการ
พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรทีผ่ วู้ จิ ยั สังเคราะห์ได้จากผลการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
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พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และข้อเสนอแนะ กลุ่มเป้ าหมายในการ
สัม มนา ได้แ ก่ ผู้เชี่ย วชาญด้านการพัฒ นาหลัก สูต รของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม
จํานวน 8 คน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตรวจหลักสูตรจาก สกอ. 1 คน รวม 9 คนประกอบด้วย
3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจยั และ
บริการวิชาการ
3.2 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คําสอน อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจยั คณะครุศาสตร์
3.4 อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรกั ษ์ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.5 ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ธัม มะทิน นา ศรีสุ พ รรณ อดีต รองคณบดีฝ่ าย
วิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
3.6 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.7 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยวรรณ ศุภวิทติ พัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
3.8 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอือ้ บุญ ที่พง่ึ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.9 คุณอธิพงศ์ ครูสอนดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตรวจหลักสูตรจาก สกอ.
2. ขอบเขตด้านเนื้ อ หา
2.1 การวิเคราะห์สภาพหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เป็ นการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 25552560 จากเอกสารหลักสูตรทีเ่ ป็ นเอกสารแหล่งข้อมูล โดยประเด็นทีศ่ กึ ษาได้แก่
2.1.1 จํานวนหลักสูตรทัง้ หมด
2.1.2 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
2.1.3 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
2.1.4 ระยะเวลาการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
2.2 ผลการศึกษากระบวนการพัฒ นาหลักสูตร เป็ นการศึกษาตามหลักการ
พัฒนาหลักสูตรของทาบา 7 ขัน้ ได้แก่
2.2.1 ขัน้ ที่ 1 การวินิจฉัยความต้องการ
2.2.2 ขัน้ ที่ 2 การกําหนดจุดมุง่ หมาย
2.2.3 ขัน้ ที่ 3 การคัดเลือกเนื้อหา
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2.2.4 ขัน้ ที่ 4 การจัดเนื้อหาสาระ
2.2.5 ขัน้ ที่ 5 การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้
2.2.6 ขัน้ ที่ 6 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
2.2.7 ขัน้ ที่ 7 การกําหนดสิง่ ทีจ่ ะประเมินและวิธกี ารประเมินผล
3. ขอบเขตด้านเวลา
การวิจยั ครัง้ นี้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2559
นิ ย ามศัพท์เฉพาะ
1. หลัก สูต ร หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนใน
ปี การศึกษา 2555-2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้พฒ
ั นาปรับปรุงให้เป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 รวมทัง้ สิน้ 62 หลักสูตร
2. การพัฒ นาหลัก สูต ร หมายถึง การทําหลักสูตรทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้ดขี น้ึ หรือสมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึน้ หรือเรียกว่าการปรับปรุงหลักสูตร และการสร้างหลักสูตรขึน้ มาใหม่ โดยต้องมีรายละเอียด
และหัวข้อเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ที่ สกอ.
กําหนด
3. หลัก การพัฒ นาหลัก สูต ร หมายถึง ขัน้ ตอนในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ซึง่
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ยดึ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 7 ขัน้ ของ ทาบา ดังนี้
3.1 การวิ นิ จฉั ย ความต้ อ งการ (สํา รวจสภาพปั ญ หา ความต้ อ งการ และ
ความจํา เป็ นต่ า งๆ ของสังคม และผู้เรีย น) หมายถึง การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา ความ
ต้องการใช้หลักสูตร จากนักเรียน นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บณ
ั ฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต และศึกษากฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 การกํา หนดจุด มุ่งหมาย หมายถึง การกําหนดจุดมุง่ หมายของหลักสูตร โดย
การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และอาจารย์ประจําหลักสูตร ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ ปรัชญาของหลักสูตร โดยใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่ายกระชับ และสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
3.3 การคัด เลื อ กเนื้ อ หาสาระ หมายถึง การคัด เลือ กเนื้ อหาสาระตามความ
ต้องการ จําเป็ นของสังคม ผูเ้ รียน และผู้ใช้บณ
ั ฑิต โดยสอดคล้องกับปรัชญาและจุดมุ่งหมาย
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตามความสามารถของผูส้ อน การมีสว่ นร่วม
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่านการวิพากษ์จากผูท้ รงคุณวุฒ ิ และส่งเสริมความรูค้ วามสามารถ
ในวิชาชีพของผูเ้ รียน
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3.4 การจัด เนื้ อ หาส าระ หมายถึ ง การจัด เนื้ อ หาสาระรายวิช าตามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สูต ร โครงสร้างของหลักสูต ร ความยากง่าย เหมาะสมของเนื้ อหากับ ความรู้
ความสามารถของผูเ้ รียน เหมาะสมกับเวลาเรียน และสอดคล้องกับอุปกรณ์การเรียนการสอน
3.5 การคัด เลือ กประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ หมายถึง การคัดเลือกประสบการณ์
การเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย มีประโยชน์ต่อการ
นําไปใช้ ช่วยพัฒนาผูเ้ รียนในองค์รวม ส่งเสริมเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียน และให้ประสบการณ์การ
เรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
3.6 การจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ หมายถึง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดย
การมีส่วนร่วมในการวางแผนของผู้เรียน เป็ นไปตามลําดับ ก่อน-หลัง และต่อเนื่อง ปลูกฝั ง
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ และนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
3.7 การกํา หนดสิ่ งที่จ ะประเมิ น และวิ ธ ีก ารประเมิ น ผล หมายถึง การกําหนด
สิง่ ทีจ่ ะประเมิน และวิธกี ารประเมินผลทีส่ อดคล้องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีความชัดเจน ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูท้ งั ้ 5 ด้าน เป็ นไปตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงานของหลักสูตร และเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดม
ศึกษา พ.ศ. 2558
4. สภาพของหลัก สูต ร หมายถึง ลักษณะที่เป็ นอยู่ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ทัง้ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทีเ่ ปิ ดสอนในปี การศึกษา 25552560 ประกอบด้วยจํานวนหลักสูตรทัง้ หมด จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนหน่ วยกิต
ตลอดหลักสูตร ระยะเวลาในการรับทราบหลักสูตรจากสกอ. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจําปี การศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทัง้ ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และจําแนกเป็ นสาขาวิชาของทุกคณะทีเ่ ปิ ดสอน
5. กระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รและข้อ เสนอแนะ หมายถึงกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อให้หลักสูต รเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒ ิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 ตามคู่มอื การเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2554 ใน
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
โดยการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตรของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ความต้องการของตลาดแรงงาน และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 2) ยกร่างหลักสูตร โดยมีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒ ิ
จากภายนอกทีม่ คี วามรูป้ ระสบการณ์หรือผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรูใ้ น
การพัฒนาหลักสูตร 3) จัดวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญบุคคลภายนอกที่มคี วามรูป้ ระสบการณ์
มาร่วมเป็ นกรรมการวิพากษ์ 4) นํ าเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 5) นํ าเสนอ
คณะกรรมการจัดการระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี/
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คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
6) จัดส่งหลักสูต รไปยังสภาวิชาชีพ เพื่อให้การรับรองหลักสูต ร และ 7) จัดส่งหลักสูตรไปยัง
สกอ.ให้การรับทราบหลักสูตร
6. แนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาหลัก สูต ร หมายถึง วิธกี ารปฏิบตั ทิ ค่ี วร
ทํ า ในขัน้ ตอนต่ างๆของการพัฒ นาหลัก สูต รของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงครามเพื่อ ให้
หลักสูตรเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูต รระดับ อุ ดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งได้จากการศึกษาของผู้วิจยั และผ่านการ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของผูเ้ ชีย่ วชาญ
7. กรอ บม าต รฐ าน คุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุ ด ม ศึ ก ษาแ ห่ ง ชาติ หมายถึ ง มาตรฐาน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศใช้ เพือ่ ให้การจัด
การศึก ษาระดับ อุ ด มศึก ษาในประเทศมีคุ ณ ภาพใกล้เคีย งกัน และเป็ นที่ย อมรับ ของสัง คม
ประกอบด้วยระดับคุณวุฒ ิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒริ ะดับหนึ่งไปสู่
ระดับทีส่ งู ขึน้ มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องแต่ละระดับคุณวุฒ ิ ซึง่ เพิม่ สูงขึน้ ตามระดับของคุณวุฒ ิ
ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒ ิ ปริมาณการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับเวลาทีต่ อ้ งใช้ การ
เปิ ดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ ระบบและกลไกการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณ ฑิตให้บรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรูอ้ ย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ส าขา/สาขาวิ ช า (มคอ.1) หมายถึง กรอบคุณ วุฒ ิท่ี
กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา ปริญญา และองค์ความรูท้ ่เี ป็ นเนื้อหาเท่าที่
จําเป็ นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชา และระดับคุณวุฒนิ นั ้ ๆ
9. เกณ ฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 หมายถึง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึง่ ประกาศใช้สาํ หรับเป็ นแนว
ปฏิ บ ัติ ใ นการพัฒ นาปรับ ปรุ ง หลัก สู ต รที่ จ ะเปิ ดใหม่ และหลัก สู ต รเก่ า ที่ จ ะปรับ ปรุ ง ใหม่
ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ บัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม
ศึกษา พ.ศ. 2558
10. อาจารย์ป ระจํา หลัก สูต ร หมายถึง อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 52 หลักสูตร และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 10 หลักสูตร ประจําปี การศึกษา 2555-2560 จํานวน 337 คน

9
ประโยชน์ ที่ค าดว่าจะได้ร บั
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ
1. ทํ า ให้ท ราบสภาพหลัก สู ต รในระดับ ปริญ ญาตรีแ ละระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2555-2560 กระบวนการพัฒ นา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจําหลักสูตรใน
การพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2558 ตามหลัก การพัฒ นา
หลัก สูต รของทาบา 7 ขัน้ และทราบแนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
2. สารสนเทศทีไ่ ด้จากการวิจยั สามารถเป็ นแนวทางให้ผบู้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องนํา
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรอันจะส่งผลต่อการจัดการศึกษา และ
การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีคุณภาพตามเกณฑ์ทส่ี กอ.กําหนด
เป็ นทีย่ อมรับของชุมชนและสังคม

