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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย ถือว่ามีบทบาทสําคญัต่อการ
พฒันาประเทศ เพราะการศกึษาในระดบัอุดมศกึษามหีน้าทีห่ลกัในการสรา้งความงอกงามทาง
ปัญญา ผ่านกระบวนการผลติกําลงัคนระดบัสูง การพฒันาการวจิยั ส่งเสรมิความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลย ีโดยจดัการศกึษาภายใตก้ารกํากบัดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
กระทรวงศกึษาธกิาร (สกอ.) ซึ่งไดจ้ดัทํามาตรฐานการอุดมศกึษาขึน้เป็นกลไกในการกําหนด
นโยบายของสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อนําไปสูก่ารพฒันาการอุดมศกึษา ประกอบดว้ย 1) มาตรฐาน
ดา้นคุณภาพบณัฑติ 2) มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการการอุดมศกึษา 3) มาตรฐานดา้นการ
สรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรู ้และสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สกอ.ไดจ้ดัทาํ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สําหรบัใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร จดัการเรยีนการสอนและพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา สง่เสรมิ
ใหม้กีารศกึษาตลอดชวีติ และพฒันาคุณภาพมาตรฐานการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัใน
ประเทศให้มคีุณภาพและมาตรฐานใกล้เคยีงกนั โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา
แห่งชาตจิะช่วยกําหนดความมมีาตรฐานในการจดัการศกึษาในทุกขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ เปิด
โอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย 
คุณภาพของบณัฑติ มมีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามที่มุ่งหวงั สามารถประกอบอาชพีไดอ้ย่างมี
ความสุขและภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของนายจ้างและเป็นคนดีของสงัคม ช่วยเพิ่มความ
เข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติได้ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา, 2553) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 เน้นการจดัการศกึษาที่
ผลการเรยีนรู ้(Learning Outcomes) ของนักศกึษาอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยหลกัสตูรทีพ่ฒันาตอ้งมหีวัขอ้และรายละเอยีดครบทุกประเดน็แต่หาก
มปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัสาขา/สาขาวชิา(มคอ.1) ใน
สาขาวชิานัน้ๆ หลกัสตูรต้องพฒันาใหเ้ป็นไปตามมคอ.1 ซึ่งไดก้ําหนดคุณลกัษณะของบณัฑติ
ในสาขา/สาขาวชิา ปรญิญาและองค์ความรูท้ี่เป็นเน้ือหาเท่าที่จําเป็นต้องมใีนหลกัสูตรสาขา/
สาขาวชิา ระดบัคุณวุฒนิัน้ๆ เพือ่เป็นหลกัประกนั ผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษา ใน
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สาขา/สาขาวชิาและระดบัคุณวุฒเิดยีวกนั จะมผีลการเรยีนรูไ้ม่น้อยกว่าทีก่ําหนด นอกจากน้ียงั
ส่งเสรมิให้สถาบนัต่างๆ บรรจุเน้ือหาวิชาในส่วนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ได้อย่างอิสระ 
เหมาะสม และตรงกบัความต้องการหรอืเอกลกัษณ์ของแต่ละสถาบัน ทําให้สามารถพฒันา
หลกัสตูรไดอ้ยา่งหลากหลาย และสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2552 (มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม, 2554) ซึง่มผีลบงัคบัใชก้บัหลกัสตูรทีพ่ฒันาเพื่อ
รบันักศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 โดยหลกัสูตรที่เปิดสอนอยู่แลว้ต้องปรบัปรุงใหส้อดคลอ้ง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ภายในปีการศึกษา 2555 
นอกจากน้ียงักําหนดใหม้กีารประเมนิหลกัสูตรเพื่อพฒันาอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยทุก 5 ปี ต้อง
ดาํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสตูรใหค้รบตามเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นมาตรฐานหลกัสตูร โดยให้
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชี้ทัง้หมด หากหลกัสูตรใดมผีลการประเมนิอยู่ใน
ระดบัดขีึน้ไปต่อเน่ืองกนั 2 ปี จะไดร้บัการเผยแพรโ่ดย สกอ. แต่หลงัจากไดร้บัการเผยแพรแ่ลว้
ยงัตอ้งรกัษาคุณภาพใหม้มีาตรฐานและมผีลการประเมนิอยูร่ะดบัดขีึน้ไปอยูเ่สมอ หากไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด สกอ.จะถอนการเผยแพร่จนกว่าจะมีการปรบัปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์
ดงักล่าว (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2553) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 สกอ.ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี
พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบรหิาร
หลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 บังคับใช้กับ
หลกัสูตรทีก่ําลงัพฒันาปรบัปรุงเพื่อเปิดสอนในปีการศกึษา 2559 สาระสําคญัมกีารเพิม่เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดบัอุดมศกึษาเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การกํากบัมาตรฐาน 2) บณัฑติ 3) นักศกึษา 4) อาจารย ์
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่ม
คุณสมบตัอิาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรและประจําหลกัสูตรใหม้คีุณวุฒทิี่สมัพนัธ์กบัสาขาวชิา
ของหลกัสูตร มคีุณสมบตัิด้านวชิาการ กําหนดคุณสมบตัิของอาจารย์ผูส้อนและผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมไปถงึคุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์กําหนดเกณฑส์าํหรบัหลกัสตูร
ปรญิญาตรทีีเ่น้นปฏบิตักิาร (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2558) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ไดพ้ยายามปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2559
ไดพ้ฒันาปรบัปรุงหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558
ในระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา มกีารกาํหนดขัน้ตอนในการพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร
ของมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 1) ทําการศกึษาขอ้มูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาปรบัปรุง
หลกัสูตร โดยการสํารวจความต้องการใช้หลกัสูตรของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ผูใ้ชบ้ณัฑติ และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 2) การร่างหลกัสตูร กําหนดใหม้ี
การเชญิผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกที่มคีวามรูป้ระสบการณ์หรอืผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิานัน้ๆ
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มาร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 3) วิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ประสบการณ์มาร่วมเป็นกรรมการวพิากษ์  4) นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณา 
5) นําเสนอคณะกรรมการระดบัมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่คณะกรรมการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
คณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยั สภาวชิาการ และสภามหาวทิยาลยั 6) จดัสง่หลกัสตูรไปยงัสภา
วชิาชพีเพื่อใหก้ารรบัรอง 7) จดัส่งหลกัสูตรไปยงัสกอ.ใหก้ารรบัทราบหลกัสตูร ภายหลงัทีส่ภา
มหาวทิยาลยัให้ความเหน็ชอบหลกัสูตร (มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 2554) ซึ่ง สกอ.
กําหนดเกณฑ์ในการรบัทราบหลกัสูตรภายใน 120 วนั และในระหว่างนัน้หลกัสูตรสาขาวชิา
ต่างๆ ต้องเตรยีมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสูตร โดยเกณฑ์การประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2557 เริม่ใชป้ระเมนิกบัหลกัสตูรในปีการศกึษา 
2557 เป็นตน้มา (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2558) 

จากการทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ไดม้กีระบวนการพฒันาหลกัสตูรเพื่อให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 ดงักล่าว ปรากฏว่ามหีลกัสูตรทีร่อการรบัทราบจากสกอ.
จาํนวน 7 หลกัสตูร ใชร้ะยะเวลาในการรบัทราบนานสงูสุด 1,080 วนั  และในปีการศกึษา 2558 
หลกัสูตรไม่ผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร จํานวน 5 หลกัสูตร (นิภา ชื่น
ทองมอญ, 2559) แสดงว่า การพฒันาหลกัสตูรยงัมปัีญหาในบางประเดน็ และยงัไม่มกีารศกึษา
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งน้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาว่าสภาพของหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละ
ระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามทีเ่ปิดสอนมาตัง้แต่ปีการศกึษา 2555-
2560 มลีกัษณะอย่างไร เมื่อพจิารณาตามหลกัการพฒันาหลกัสูตรแล้ว มกีระบวนการพฒันา
หลกัสูตรอย่างไร และอาจารยป์ระจําหลกัสูตรมขีอ้เสนอแนะในการพฒันากระบวนการพฒันา
หลักสูตรอย่างไร รวมไปถึงผลจากการศึกษาจะสามารถนําเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้อย่างไร เพื่อให้
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้าหลกัการพฒันา
หลกัสูตรของทาบา (Taba) มาเป็นกรอบในการศึกษาครัง้น้ี เน่ืองจากมลีกัษณะใกล้เคียงกบั
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รบัคอื สารสนเทศที่ไดจ้ากการวจิยัน้ีสามารถเป็นแนวทางสําหรบัผูบ้รหิาร ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั
การพฒันาหลกัสตูรนําไปใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม อนัจะ
สง่ผลใหห้ลกัสตูรมคีุณภาพตามเกณฑท์ี ่สกอ.กาํหนด และเป็นทีย่อมรบัของชุมชนและสงัคม 
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จดุม ุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาสภาพหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
2. เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาหลกัสูตรและข้อเสนอแนะในกระบวนการพฒันา

หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

3. เพื่อนําเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยั เป็น 3 ประเดน็ กล่าวคอื 
 1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมลู /ประชากร กล ุ่มเป้าหมายในการวิจยั 
  ขอบเขตของการดําเนินการในประเด็นน้ี แบ่งเป็น 3 ตอน ตามจุดมุ่งหมายของ
การวจิยั ประกอบดว้ย 
  ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพหลกัสูตรในระดบัปรญิญาตรแีละบัณฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม เป็นการศึกษาด้วยวธิีการวเิคราะห์เอกสารแหล่งขอ้มูลที่
ศกึษา ไดแ้ก่ 
   1.1 เอกสารหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2555-2560  
   1.2 ผลการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏั
พบิลูสงคราม ประจาํปีการศกึษา 2558  
  ตอนที่ 2 การศกึษากระบวนการพฒันาหลกัสตูรและขอ้เสนอแนะในกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 เป็น
การศึกษาด้วยวิธีการสํารวจความคิดเห็น ประชากรที่ศึกษาได้แก่ อาจารย์ประจําหลกัสูตร
ทัง้หมด 337 คน จากจาํนวนหลกัสตูรทัง้สิน้ 62 หลกัสตูร  
  ตอนที่  3 การนําเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 เป็นการศึกษาด้วยวิธีการ
จดัการสมัมนากลุ่มองิผูเ้ชีย่วชาญ (Connoisseurship Seminar) เพือ่วพิากษ์ “รา่ง” แนวทางการ
พฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรทีผู่ว้จิยัสงัเคราะหไ์ดจ้ากผลการศกึษาเกี่ยวกบักระบวนการ 
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พฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม และขอ้เสนอแนะ กลุ่มเป้าหมายในการ
สมัมนา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จาํนวน 8 คน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตรวจหลกัสตูรจาก สกอ. 1 คน รวม 9 คนประกอบดว้ย  
   3.1 รองศาสตราจารย ์ดร.คงศกัดิ ์ศรแีกว้ รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ วจิยัและ
บรกิารวชิาการ 
   3.2 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณฏัฐริา ทบัทมิ รองอธกิารบดฝ่ีายพฒันาคุณภาพ
การศกึษา 
   3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คําสอน อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการและ
วจิยั คณะครศุาสตร ์
   3.4 อาจารย ์ดร.วรารตัน์ วรริกัษ์ อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
   3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมัมะทินนา ศรสีุพรรณ อดีตรองคณบดีฝ่าย
วชิาการ คณะวทิยาการจดัการ 
   3.6 รองศาสตราจารย ์ดร.ธชัคณนิ จงจติวมิล อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการและ
วจิยั คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   3.7 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยวรรณ ศุภวทิติพฒันา รองคณบดฝ่ีายวชิาการ
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 
   3.8 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เอือ้บุญ ที่พึง่ อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
   3.9 คุณอธพิงศ ์ครสูอนด ีผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตรวจหลกัสตูรจาก สกอ. 
  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
   2.1 การวเิคราะห์สภาพหลกัสูตรในระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 
เป็นการศกึษาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามที่เปิดสอนในปีการศกึษา 2555-
2560 จากเอกสารหลกัสตูรทีเ่ป็นเอกสารแหล่งขอ้มลู โดยประเดน็ทีศ่กึษาไดแ้ก่ 
    2.1.1  จาํนวนหลกัสตูรทัง้หมด 
    2.1.2  จาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 
    2.1.3  จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
    2.1.4 ระยะเวลาการรบัทราบหลกัสตูรจาก สกอ. 
   2.2 ผลการศึกษากระบวนการพฒันาหลกัสูตร เป็นการศึกษาตามหลกัการ
พฒันาหลกัสตูรของทาบา 7 ขัน้ ไดแ้ก่ 
    2.2.1 ขัน้ที ่1 การวนิิจฉยัความตอ้งการ  
    2.2.2 ขัน้ที ่2 การกาํหนดจุดมุง่หมาย 
    2.2.3 ขัน้ที ่3 การคดัเลอืกเน้ือหา  
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    2.2.4 ขัน้ที ่4 การจดัเน้ือหาสาระ 
    2.2.5 ขัน้ที ่5 การคดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรู ้
    2.2.6 ขัน้ที ่6 การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ 
    2.2.7 ขัน้ที ่7 การกาํหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิและวธิกีารประเมนิผล 
  3. ขอบเขตด้านเวลา 
   การวจิยัครัง้น้ีดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 
2559 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. หลกัสตูร หมายถงึ หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ปิดสอนใน
ปีการศกึษา 2555-2560 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ที่ไดพ้ฒันาปรบัปรุงใหเ้ป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 รวมทัง้สิน้ 62 หลกัสตูร  
 2. การพฒันาหลกัสตูร หมายถงึ การทาํหลกัสตูรทีม่อียูแ่ลว้ใหด้ขีึน้หรอืสมบูรณ์มาก
ยิง่ขึน้หรอืเรยีกวา่การปรบัปรงุหลกัสตูร และการสรา้งหลกัสตูรขึน้มาใหม ่โดยตอ้งมรีายละเอยีด
และหวัขอ้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2558 ที ่สกอ. 
กาํหนด 
 3. หลกัการพฒันาหลกัสตูร หมายถงึ ขัน้ตอนในการดาํเนินการพฒันาหลกัสตูร ซึง่
ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดย้ดึแนวทางการพฒันาหลกัสตูร 7 ขัน้ของ ทาบา ดงัน้ี 
  3.1 การวินิ จฉัยความต้องการ  (ส ํารวจสภาพปัญหา ความต้องการ  และ
ความจาํเป็นต่างๆ  ของสงัคม และผ ู้เร ียน) หมายถงึ การศกึษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความ
ต้องการใช้หลกัสูตร จากนักเรยีน นักศึกษา บณัฑติ ผู้ใช้บณัฑติ และความพงึพอใจของผู้ใช้
บณัฑติ และศกึษากฎเกณฑ ์ระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  3.2 การกาํหนดจดุมุ่งหมาย หมายถงึ การกําหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูร โดย
การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายของ
ประเทศ ปรชัญาของหลกัสตูร โดยใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ยกระชบั และสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
  3.3 การค ัด เล ือกเนื้ อหาสาระ หมายถึง การคดัเลือกเน้ือหาสาระตามความ
ต้องการ จําเป็นของสงัคม ผูเ้รยีน และผู้ใช้บณัฑติ โดยสอดคล้องกบัปรชัญาและจุดมุ่งหมาย 
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามความสามารถของผูส้อน การมสีว่นรว่ม
ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ผา่นการวพิากษ์จากผูท้รงคุณวุฒ ิและสง่เสรมิความรูค้วามสามารถ
ในวชิาชพีของผูเ้รยีน 
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  3.4 การจ ัด เนื้ อ หาสาระ  หมายถึง การจัดเน้ือหาสาระรายวิชาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร โครงสร้างของหลกัสูตร ความยากง่าย เหมาะสมของเน้ือหากบัความรู ้
ความสามารถของผูเ้รยีน เหมาะสมกบัเวลาเรยีน และสอดคลอ้งกบัอุปกรณ์การเรยีนการสอน 
  3.5 การคดัเล ือกประสบการณ์การเรียนร ู้ หมายถงึ การคดัเลอืกประสบการณ์
การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย มปีระโยชน์ต่อการ
นําไปใช ้ช่วยพฒันาผูเ้รยีนในองคร์วม ส่งเสรมิเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน และใหป้ระสบการณ์การ
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
  3.6 การจดัประสบการณ์การเรียนร ู้ หมายถงึ การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้โดย
การมสี่วนร่วมในการวางแผนของผู้เรยีน เป็นไปตามลําดบั ก่อน-หลงั และต่อเน่ือง ปลูกฝัง
จรรยาบรรณวชิาชพี ผูเ้รยีนสามารถปฏบิตัไิด ้และนําไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
  3.7 การกาํหนดสิ่งที่จะประเมิน และวิธีการประเมินผล หมายถงึ การกําหนด
สิง่ทีจ่ะประเมนิ และวธิกีารประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร เน้ือหาสาระและ
ประสบการณ์การเรยีนรู ้มคีวามชดัเจน ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ ัง้ 5 ดา้น เป็นไปตาม
ตวับ่งชี้ผลการดําเนินงานของหลกัสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดม 
ศกึษา พ.ศ. 2558 
 4. สภาพของหลกัสูตร หมายถึง ลกัษณะที่เป็นอยู่ของหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราช
ภฏัพบิูลสงคราม ทัง้ในระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา ทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2555-
2560 ประกอบดว้ยจํานวนหลกัสูตรทัง้หมด จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสูตร จํานวนหน่วยกติ 
ตลอดหลกัสตูร ระยะเวลาในการรบัทราบหลกัสตูรจากสกอ. ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายในระดบัหลกัสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามทัง้ใน
ภาพรวมของมหาวทิยาลยั และจาํแนกเป็นสาขาวชิาของทุกคณะทีเ่ปิดสอน 
 5. กระบวนการพฒันาหลกัสูตรและข้อเสนอแนะ หมายถงึกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อให้หลกัสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 ตามคู่มอืการเสนอหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม พ.ศ. 2554 ใน
ขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานสาํหรบัใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูร 
โดยการสํารวจความต้องการใชห้ลกัสตูรของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน และผูใ้ชบ้ณัฑติ 2) ยกรา่งหลกัสตูร โดยมกีารเชญิผูท้รงคุณวุฒิ
จากภายนอกทีม่คีวามรูป้ระสบการณ์หรอืผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้ๆ เพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้น
การพฒันาหลกัสูตร 3) จดัวพิากษ์หลกัสูตร โดยเชญิบุคคลภายนอกที่มคีวามรูป้ระสบการณ์
มาร่วมเป็นกรรมการวพิากษ์ 4) นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพจิารณา 5) นําเสนอ
คณะกรรมการจดัการระดบัมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ คณะกรรมการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร/ี
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คณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยั คณะกรรมการสภาวชิาการ และคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั
6) จดัส่งหลกัสูตรไปยงัสภาวิชาชีพเพื่อให้การรบัรองหลกัสูตร และ 7) จดัส่งหลกัสูตรไปยงั 
สกอ.ใหก้ารรบัทราบหลกัสตูร 
 6. แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร หมายถงึ วธิกีารปฏบิตัทิีค่วร
ทําในขัน้ตอนต่างๆของการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อให้
หลกัสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งได้จากการศึกษาของผู้วิจยัและผ่านการ
พจิารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องผูเ้ชีย่วชาญ 
 7. กรอบมาต รฐ านค ุณ วุฒิ ร ะด ับอ ุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง มาตรฐาน
การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาประกาศใช ้เพือ่ใหก้ารจดั
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศมีคุณภาพใกล้เคียงกันและเป็นที่ยอมรบัของสังคม 
ประกอบดว้ยระดบัคุณวุฒ ิการแบ่งสายวชิา ความเชื่อมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒริะดบัหน่ึงไปสู่
ระดบัทีส่งูขึน้มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องแต่ละระดบัคุณวุฒ ิซึง่เพิม่สงูขึน้ตามระดบัของคุณวุฒ ิ
ลกัษณะของหลกัสตูรในแต่ละระดบัคุณวุฒ ิปรมิาณการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัเวลาทีต่อ้งใช ้การ
เปิดโอกาสใหเ้ทยีบโอนผลการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ ระบบและกลไกการดาํเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติของสถาบนัอุดมศึกษาในการผลติบณัฑติให้บรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรยีนรูอ้ย่างน้อย 5 ดา้น คอื 1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดา้น
ความรู ้3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ
และ 5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 8. กรอบมาตรฐานค ุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ .1) หมายถึง กรอบคุณวุฒิที่
กําหนดคุณลกัษณะของบณัฑติในสาขา/สาขาวชิา ปรญิญา และองค์ความรูท้ี่เป็นเน้ือหาเท่าที่
จาํเป็นจะตอ้งมใีนหลกัสตูรสาขา/สาขาวชิา และระดบัคุณวุฒนิัน้ๆ  
 9. เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูต รระดบัอ ุดมศึกษา พ.ศ . 2558 หมายถึง ประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาซึง่ประกาศใชส้าํหรบัเป็นแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่จะเปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่
ประกอบดว้ยเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558 เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดม 
ศกึษา พ.ศ. 2558 
 10. อาจารยป์ระจาํหลกัส ูตร หมายถงึ อาจารยป์ระจาํของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล
สงครามทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตร ี52 หลกัสตูร และ
ระดบับณัฑติศกึษา 10 หลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2555-2560 จาํนวน 337 คน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการวจิยัในครัง้น้ี คอื 
 1. ทําให้ทราบสภาพหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555-2560 กระบวนการพฒันา
หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม และขอ้เสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใน
การพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ตามหลกัการพฒันา
หลักสูตรของทาบา 7 ขัน้ และทราบแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 
 2. สารสนเทศทีไ่ดจ้ากการวจิยั สามารถเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งนํา 
ไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตรอนัจะส่งผลต่อการจดัการศกึษา และ
การพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามมคีุณภาพตามเกณฑท์ีส่กอ.กําหนด
เป็นทีย่อมรบัของชุมชนและสงัคม  


