
101 

 

บทที่ 5 
สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยั เรือ่ง แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั  
ราชภฏัพิบูลสงคราม  ตามกรอบมาตรฐานค ุณวุฒิระดบัอ ุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ . 2552 
และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ . 2558 เป็นการวจิยัเชงิพรรณนาความ 
มจุีดมุง่หมายของการวจิยัเพือ่ 1) ศึกษาสภาพของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับ
บณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 2) ศกึษากระบวนการพฒันาหลกัสตูรและ
ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดม 
ศกึษา พ.ศ. 2558 3) นําเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 มวีธิดีาํเนินการวจิยั แบ่งเป็น 3 ตอน ตาม
จุดมุง่หมายของการวจิยั  
 เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบผสานวธิ ีทัง้เชิงปรมิาณและเชงิคุณภาพ เครื่องมอืที่ใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ 1) แบบบนัทกึขอ้มลูสภาพของหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติ 
ศึกษา 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติและข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนา
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 3) ประเดน็คําถามหลกัในการจดัสมัมนากลุ่ม
อา้งองิผูเ้ชีย่วชาญ วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยคา่เฉลีย่ (µ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ) 
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหา แบบลงขอ้สรปุ  
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวจิยั สรุปตามจุดมุ่งหมายของการวจิยั ตามลําดบัของการดําเนินการวจิยัซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา 
    ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
    ผลการศกึษาสภาพหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษาที่
เปิดสอนในปีการศกึษา 2555-2560 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม พบว่า มหาวทิยาลยั
เปิดสอนหลกัสูตร รวมทัง้สิ้น 62 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา 10 หลกัสูตร 
และระดบัปรญิญาตร ี52 หลกัสตูร ทุกหลกัสตูรมจีาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรครบจาํนวนตาม
เกณฑ ์หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษามจีาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 36-48 หน่วยกติ หลกัสตูร
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ระดบัปรญิญาตร ีมจีาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 81-167 หน่วยกติ สกอ.รบัทราบหลกัสตูรใช้
ระยะเวลา 54 - 1,080 วนั (3 ปี) รอผลการรบัทราบจากสกอ. จํานวน 7 หลกัสูตร เน่ืองจาก
พฒันาและปรบัปรุงเปิดสอนในปีการศึกษา 2559-2560 หลกัสูตรส่วนใหญ่ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2558 มเีพยีง 5 หลกัสตูรทีไ่ม่ผ่าน
การประเมิน เน่ืองจากจํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร ไม่ครบ 5 คนตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรตามเกณฑ์ขอ้ 1.1 และมหีลกัสูตรที่ยงัไม่ได้รบัการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาในปีการศกึษา 2558 จํานวน 4 หลกัสตูร เน่ืองจากเปิดสอนครัง้แรก
ในปีการศกึษา 2559-2560 
 ตอนที่ 2 ศึกษากระบวนการพฒันาหลกัสตูรและข้อเสนอแนะในกระบวนการ  
    พฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  ตามกรอบ
    มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ ์
    มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558 
    ผลการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรและข้อ เสนอแนะใน
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 
พบว่ามหาวทิยาลยัมกีารปฏบิตัติามหลกัการพฒันาหลกัสูตรของทาบาในภาพรวมและรายขัน้
อยู่ในระดบัมากโดยขัน้ที ่1 “การวินิจฉัยความต้องการ (สาํรวจปัญหา ความต้องการและ
จ ําเป็นของส ังคมและผ ู้เร ียน )”  มีค่าเฉลี่ยตํ่ าที่สุด มีผลการพิจารณาในรายประเด็น และ
ขอ้เสนอแนะแต่ละขัน้ ดงัน้ี 
   ขัน้ที ่1 การวินิจฉัยความต้องการ พบว่า มกีารปฏบิตัิอยู่ในระดบัมากเกอืบ
ทุกประเดน็ มเีพยีงประเดน็เดยีวมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง คอื “มหาวิทยาลยัจดัสรร
งบประมาณในการสาํรวจความต้องการ จาํเป็นในการพฒันาหลกัสตูรเพียงพอ” ประเดน็
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 3 ประเด็น โดยเรยีงลําดบัจากน้อยไปมาก ได้แก่“มหาวิทยาล ยัจดัสรร
งบประมาณ ในการส ํารวจความต้อ งการ  จ ําเป็น ในการพัฒ นาหล ักสูต ร เพียงพอ ” 
“อาจารยป์ระจาํหลกัส ูตรได้รบัการพฒันาให้ม ีความร ู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัการของ
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรก่อนดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร” และ “มีระยะเวลาเพียงพอ
ในการสาํรวจความต้องการของผ ูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกล ุ่ม” โดยมขีอ้เสนอแนะในขัน้น้ี คอื 
มหาวทิยาลยัควรสนบัสนุนใหม้กีารทาํวจิยัดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย ชดัเจน ครอบคลุมโดยทัว่ถงึ
ในจํานวนที่เหมาะสม จดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอ กําหนดใหม้หีน่วยงานของมหาวทิยาลยั
เป็นฝ่ายดาํเนินการ และมรีะยะเวลาเพยีงพอ 
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   ส่วนขัน้ที ่2 ถึงขัน้ที ่7 พบว่า ทุกประเดน็มกีารปฏบิตัใินระดบัมากซึง่ประเดน็
ทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ 3 ประเดน็ โดยเรยีงลําดบัจากน้อยไปมาก และขอ้เสนอแนะของแต่ละขัน้ สรุป
ไดด้งัน้ี  
   ขัน้ที ่2 การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ไดแ้ก่ “ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กล ุ่ม มีส่วนร่วมในการกาํหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสูตร” “มีการกาํหนดจดุมุ่งหมายของ
หลกัสูตรที่สอดคล้องกบันโยบายของประเทศ ” “การเขียนจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชบั สามารถปฏิบตัิได้จริง” โดยมขีอ้เสนอแนะในขัน้น้ี คอื การกําหนด
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ควรสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความต้องการของตลาด แรงงาน ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสยี แผนพฒันาการศกึษาของรฐับาล มคีวามชดัเจน ครอบคลุม ง่ายต่อวธิกีารจดั
ประสบการณ์การเรยีนรู ้โดยใชว้ธิกีารมสี่วนรว่มของผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย เพื่อ
หาเป้าหมายรว่มกนั 
   ขัน้ที ่3 การคัดเลือกเน้ือหาสาระ ได้แก่ “ เป็นไปตามความต้องการของ
ผ ูใ้ช้บณัฑิต”  “ เป็นไปตามความต้องการ และความจาํเป็นของสงัคมและผ ูเ้ร ียน”  “ เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมขีอ้เสนอแนะในขัน้น้ี คอื อาจารย์
ประจาํหลกัสตูรทุกคน ควรมสี่วนรว่มในการคดัเลอืกเน้ือหาสาระ สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี มคีวามเชื่อมโยงในเชงิบรูณาการ 
   ขัน้ที ่4 การจดัเน้ือหาสาระ ไดแ้ก่ “สอดคล้องกบัสื่อ วสัดแุละอปุกรณ์การ
เรียน การสอน ”  “ เหม าะสมก ับ เวล าเรียน ”  “ เป็น ไปต ามกรอบม าต รฐ านค ุณ วุฒิ
ระดบัอ ุดมศึกษาแห่งชาติ  ว่า อะไรควรเรียน  ก่อน -หลงั”  โดยมขี้อเสนอแนะในขัน้น้ี คือ 
อาจารยป์ระจําหลกัสูตร ควรมบีทบาทในการจดัอาจารยผ์ูส้อน จดัเน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร วสัดุอุปกรณ์ที่ม ีจากง่ายไปหายาก จดัตามจําเป็นและต่อเน่ือง ใหม้ี
ความทนัสมยั นําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และการมสีว่นรว่มของทุกฝ่าย ผูพ้ฒันา
หลกัสตูรควรมคีวามเขา้ใจและใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
   ขัน้ที ่5 การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ได้แ ก่  “ มี กิ จ ก ร ร ม ที่
ห ล ากหล าย ให้ ผ ู้ เร ีย น ได้ เล ื อ กป ฏิบ ัติ ” “ ช่ ว ยพัฒ น าผ ู้ เร ีย น แบบอ งค ์ร วม ”  “ ให้
ประสบการณ์การเรียนร ู้ที่หลากหลายกบัผ ู้เร ียน ”  โดยมขีอ้เสนอแนะในขัน้น้ี คอื อาจารย์
ผูส้อนควรจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เหมาะสม นําไปใชไ้ดจ้รงิ โดยสอดคลอ้งกบั
บรบิทของสงัคม เหมาะสมกบัศาสตร ์มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมคีวามสุข ใหผู้ม้ปีระสบการณ์รว่มแสดง
ความคดิเหน็ เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาวางแผนเรยีนรูร้ว่มกนั จดัการเรยีนการสอนแบบ PBL หรอื
การศกึษาดงูาน เสรมิจุดแขง็พฒันาจุดออ่นของนกัศกึษา 
   ขัน้ที ่6 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ไดแ้ก่ “ เปิดโอกาสให้ผ ู้เร ียนมีส่วน
ร่วม ใน การวางแ ผน ”  “ เป็ น ไปต าม ล ําด ับก่อ น -หล ัง  มีค วาม ต่ อ เน่ื อ ง ”  “ ปลูกฝั ง
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จรรยาบรรณของวิชาชีพ”  โดยมขี้อเสนอแนะในขัน้น้ี คือ ควรจดัให้มคีวามหลากหลาย มี
ชวีติชวีา เหมาะสมกบัศาสตร ์และช่วงการเรยีน เรยีงลําดบัความสาํคญัและความต่อเน่ือง มกีาร
เรยีนภาคทฤษฎีกบัภาคปฏบิตัคิวบคู่กนัไป มกีารประยุกต์ใช ้ICT ในการจดัประสบการณ์การ
เรยีนรู ้มอีาจารยพ์เิศษมาชว่ยสอน และสามารถนําไปใชไ้ด ้ปฏบิตัไิดจ้รงิ 
   ขัน้ที ่7 การกําหนดสิง่ทีจ่ะประเมิน และวิธีการประเมินผล ได้แก่ “มีความ
ชดัเจน ” “ สอดคล้องกบัจุดม ุ่งหมายของหลกัสูตร”  “ และสอดคล้องกบัเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์การเรียนร ู้ที่จดัไว้ในหลกัสตูร”  โดยมขีอ้เสนอแนะในขัน้น้ี คอื การประเมนิตอ้ง
มคีวามชดัเจน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ วธิกีารถูกต้อง เหมาะสม และต่อเน่ือง โดยประเมนิ
ตามสภาพจรงิ มเีครือ่งมอืทีห่ลากหลาย ครอบคลุม วดัได ้ปฏบิตัไิดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรม
ทีจ่ะวดั และความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน มกีรรมการประเมนิผลสมัฤทธิ ์เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
มีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตร ประเมินตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ซึ่งได้แก่การประเมินตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม
จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผดิชอบ 5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษา และตามเกณฑส์ภาวชิาชพี 
  นอกจากน้ี  ยังมีประเด็นข้อเสนอแนะที่มหาวิทยาลัยควรดําเนินการใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรส่วนใหญ่  มีความคิดเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการทุกประเด็น ในภาพรวมและรายประเด็น อยู่ในระดบัมากโดย
เรยีงลําดบัค่าเฉลี่ยจากสูงไปตํ่าได้แก่ 1) ควรคดัเล ือกบุคลากรประจาํหลกัส ูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ . 2558 กล่าวคอื มคีุณวุฒติรง/สมัพนัธ์
กบัสาขาวชิาทีป่ระจาํหลกัสตูร มผีลงานทางวชิาการ และผูคุ้มสอบวทิยานิพนธต์อ้งมคีุณสมบตัิ
เป็นไปตามเกณฑ ์2) ควรกาํกบักระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปตามหลกัการของ
การพฒันาหลกัสตูร 3) ควรนําผลความพึงพอใจของผ ูใ้ช้บณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูล สงค ราม  มาใช้ประกอบการพัฒ นาหล ักสูต ร  4) ควรส ํารวจความต้อ งการใน
การศึกษาต่อและความต้องการในการใช้บณัฑิตโดยทัว่ถึงทุกหลกัส ูตร 5) ควรจดัสรร
งบประมาณ ในการพัฒ นาหล ักสูต รให้ เพียงพอ  6) ควรจดัอบรม ให้ค วามร ู้เกี่ยวก ับ
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรแก่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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 ตอนที่ 3 นําเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของ 
    มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
    ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
    ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558  
    ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามหลกัการพฒันาหลกัสูตรของทาบา 7 ขัน้ แบ่งเป็นดา้น
การบรหิารจดัการและดา้นการดาํเนินการ ดงัน้ี  
    1. ด้านการบริหารจดัการ  มหาวทิยาลยัโดยหน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
ควรดาํเนินการดงัน้ี 
     1.1 จดัใหม้กีารอบรมเชงิปฏบิตัิการเพื่อใหค้วามรูแ้ก่อาจารย์ประจํา
หลกัสูตรเกี่ยวกบักระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามหลกัทฤษฎีของการพฒันาหลกัสูตร โดยให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอุดมศกึษาและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาทีก่ําหนด ณ เวลา นัน้ รวมไปถงึการ
จดัทําคู่มอืในการพฒันาหลกัสตูรใหช้ดัเจน เขา้ใจงา่ย เป็นไปตามหลกัการพฒันาหลกัสูตรโดย
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ประเดน็มมีาตรฐาน
ผลการเรยีนรูอ้ย่างน้อย 5 ด้าน คุณวุฒขิองอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารย์ผู้รบัผดิชอบ
หลกัสตูรตรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 
พ.ศ. 2558 ประเดน็ จาํนวน คุณวุฒขิองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ตรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาที่
เปิดสอน รวมทัง้ตอ้งมผีลงานทางวชิาการในรอบ 5 ปี อยา่งน้อย 1 เรือ่ง 
     1.2 จดัสรรงบประมาณให้เพยีงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินงาน
พฒันาหลกัสตูรในขัน้ต่างๆใหม้ปีระสทิธภิาพ 
     1.3 กํากบัดูแล กลไกในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรโดยเฉพาะในขัน้
ที ่1 การวนิิจฉยัความตอ้งการและขัน้ที ่7 กําหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิและวธิกีารประเมนิผล รวมไป
ถงึกาํหนดระยะเวลาในการพฒันาหลกัสตูรใหเ้หมาะสมและชดัเจน 
     1.4 จดัใหม้บุีคลากรสายสนบัสนุนวชิาการในจาํนวนทีเ่พยีงพอกบัการ
ดแูลงานพฒันาหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพ 
    2. ด้านการด ําเนินการ  มหาวิทยาลัยควรดําเนินการตามหลักการ
พฒันาหลกัสูตรของทาบา 7 ขัน้โดยให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเน้นการ
ดาํเนินการในขัน้ต่างๆ ดงัน้ี 
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     ขัน้ที ่1 การวินิจฉัยความต้องการ คณะโดยคณะกรรมการที่ตัง้ขึ้น 
ควรทาํการสาํรวจวนิิจฉยัความตอ้งการ โดยใชก้ระบวนการวจิยัทีม่คีุณภาพใหค้รอบคลุม ทัว่ถงึ 
ทุกกลุ่ม/ทุกประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
     ขัน้ที ่2 การกําหนดจุดมุ่งหมาย อาจารย์ประจําหลกัสูตร/อาจารย์
ผู้สอน ควรจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการกําหนดจุดมุ่งหมายโดยให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ ใชภ้าษาทีก่ระชบั เขา้ใจงา่ยและปฏบิตัไิดจ้รงิ 
     ขัน้ที ่3 การคัดเลือกเน้ือหาสาระ อาจารย์ประจําหลกัสูตร/อาจารย์
ผู้สอน ควรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเน้ือหาสาระ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดย
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เป็นไปตามความต้องการจําเป็น
ของสงัคม 
     ขัน้ที ่4 การจดัเน้ือหาสาระ อาจารย์ประจําหลกัสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
ควรดําเนินการจดัเน้ือหาสาระ โดยการมสี่วนร่วมของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิและสภาวชิาชพี สอดคล้องกบัสื่อ วสัดุอุปกรณ์การเรยีนการ
สอนทีม่ ีเป็นไปตามลาํดบัก่อนหลงั และมรีะยะเวลาเรยีนทีเ่หมาะสม 
     ขัน้ที ่5 การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/
อาจารย์ผูส้อน ควรคดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่หลากหลายให้แก่ผู้เรยีน พฒันาผูเ้รยีน
แบบองคร์วม สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม โดยเปิดโอกาสใหผู้ม้ปีระสบการณ์และผูเ้รยีนมสีว่น
รว่มในการแสดงความคดิเหน็ 
     ขัน้ที ่6 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ อาจารย์ประจําหลักสูตร/
อาจารยผ์ูส้อน ควรจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้โดยใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการวางแผน เน้นการ
ปลูกฝังจรรยาบรรณวชิาชพี เป็นไปตามลําดบั ก่อน-หลงั มคีวามต่อเน่ือง เหมาะสมกบัศาสตร์
และเวลาเรยีน มทีัง้ทฤษฎีและปฏิบตัิ โดยหลากหลาย มกีารประยุกต์ใช้ ICT ในการจดั เน้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และมอีาจารยพ์เิศษมาชว่ยสอน 
     ขัน้ที ่7 การกําหนดสิง่ทีจ่ะประเมิน และวิธีการประเมินผล คณะโดย
คณะกรรมการทีต่ ัง้ขึน้ ควรจดัใหม้กีารประเมนิหลกัสตูรอย่างชดัเจน โดยผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุก
กลุ่ม สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย เน้ือหาวชิา ประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ5 ดา้น ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษา และสภาวชิาชพี 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัอาจอภปิรายในประเดน็สาํคญั ทีพ่บไดด้งัน้ี 
 1. จากผลการศกึษาสภาพหลกัสูตรในระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาที่เปิด
สอนในปีการศกึษา 2555-2560 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ทีพ่บว่ามหาวทิยาลยัได้
เปิดสอนรวมทัง้สิน้ 62 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี52 หลกัสตูร และหลกัสตูร
ระดบับณัฑติศกึษา 10 หลกัสูตร โดยทุกหลกัสตูรมจีํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรครบจํานวน
ตามเกณฑ์ นัน้แสดงว่า กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามมี
การดาํเนินการตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การแต่งตัง้อาจารยป์ระจําหลกัสูตร ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัของการได้รบัการรบัรองหลกัสูตรจาก
สกอ. และผา่นการประกนัคุณภาพภายในระดบัหลกัสตูร (นิภา ชื่นทองมอญ, 2559) 
 นอกจากน้ี ยงัพบว่าระยะเวลาทีส่กอ.ใหก้ารรบัทราบหลกัสตูรใชเ้วลามากทีสุ่ด 1,080 
วนั (3 ปี) จํานวน 3 หลกัสูตร นัน้แสดงว่า หลกัสูตรนัน้ ๆ ต้องมปัีญหาในประเดน็ที่เป็นสาระ 
สาํคญัของการพฒันาหลกัสตูร ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่งเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2558) จึงทําให้ใช้ระยะ
เวลานาน จากการวจิยัที่ว่า หลกัสูตรรอการรบัทราบจากสกอ. จํานวน 7 หลกัสูตร อาจเป็น
เพราะ สกอ.ไม่เหน็ความสาํคญัและไม่มกีฎระเบยีบ หรอืเกณฑท์ี่ควบคุมการทํางาน ดงันัน้ ใน
การพฒันาหลกัสตูรมหาวทิยาลยัควรพฒันาหลกัสตูรตามความตอ้งการระดบัประเทศ ซึง่โอกาส
ทีส่กอ.จะรบัรองโดยเรว็ และจากทีพ่บว่า หลกัสตูรสว่นใหญ่ผา่นการประเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายในระดบัหลกัสูตร และมเีพยีง 5 หลกัสูตรทีไ่ม่ผ่าน นัน้แสดงว่า หลกัสูตรของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัพบิูลสงครามมกีารจดัการศกึษามมีาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพ
การศกึษาของสกอ.ใน 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การกํากบัมาตรฐาน 2) บณัฑติ 3) นกัศกึษา 4) 
อาจารย์ 5) หลกัสูตรการเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน และ 6) สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) และจากการที่พบว่ามีหลักสูตรจํานวน 4 
หลกัสูตรไม่ได้รบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เน่ืองจากหลกัสูตรเปิด
สอนครัง้แรกในปีการศกึษา 2559 จงึไมไ่ดร้บัการประเมนิในปีการศกึษา 2558 
 2. จากผลการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามตามกรอบมาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 และเกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่พบว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความคิดเห็นว่า
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามมกีารปฏบิตัิตามหลกัการ
พฒันาหลกัสูตรของทาบา 7 ขัน้ ในภาพรวมและรายขัน้อยู่ในระดบัมาก แสดงว่ากระบวนการ 
พฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัมคีุณภาพในระดบัด ีเป็นไปตามหลกัของการพฒันาหลกัสูตร
ซึ่งอาจเป็นเพราะผูท้ี่เกี่ยวขอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการพฒันาหลกัสูตร สอดคล้องกบั
ขอ้มูลของอาจารย์ประจําหลกัสูตรที่ได้จากงานวจิยัน้ีกล่าวคอื อาจารย์ประจําหลกัสูตรมอีายุ
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เฉลี่ย 40 ปี มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉลี่ย 10 ปี และส่วนใหญ่ร้อยละ 
73.60 ผ่านการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของพระมหาสุทศัน์ นกัการเรยีนและคณะ (2558) เกีย่วกบั
แนวทางการปฏบิตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ ที่พบว่าผูท้ี่ผ่านการ
อบรมเกีย่วกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิมลีกัษณะการปฏบิตัต่ิางจากผูท้ี่
ไมเ่คยผา่นการอบรมเกีย่วกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิแตกต่างกนัอยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 อยา่งไรกต็ามการปฏบิตัติามกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของทาบา ของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัพบิูลสงครามกย็งัไม่ถงึระดบัดมีาก แสดงว่า ยงัสามารถพฒันาใหด้เีพิม่ขึน้ไดอ้กี ซึง่จาก
การที่พบว่า การพฒันาหลกัสูตรในขัน้ที่ 1 การวนิิจฉัยความต้องการ มคี่าเฉลี่ยของระดบัการ
ปฏบิตัติํ่าทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัขัน้อื่นๆ แสดงว่า มหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการประจําหลกัสตูร
แต่ละหลกัสูตรมกีารสํารวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความจําเป็นของสงัคมผู้เรยีน ยงัไม่
ทัว่ถึง ครอบคลุมและเพยีงพอ ซึ่งอาจเป็นเพราะผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในขัน้ตอนน้ีไม่เขา้ใจ หรอืยงัไม่
เห็นความสําคัญของขัน้ตอนน้ีเท่าที่ควร ดังนัน้มหาวิทยาลัยจะพัฒนากระบวนการพัฒนา
หลกัสูตร ควรใหค้วามสําคญักบัการวนิิจฉัยความต้องการ สํารวจสภาพปัญหา ความต้องการ
ความจําเป็นของสงัคม ผูเ้รยีน มากที่สุด สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
เรื่อง ขัน้ตอนการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ที่ว่า
“หลกัสูตรต้องคํานึงถึงความต้องการของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีหรอืผูเ้กี่ยวขอ้งได้แก่สถาบนัอุดม 
ศกึษาทีเ่ปิดสอนสาขา/สาขาวชิานัน้ โดยนกัเรยีน ผูท้รงคุณวุฒทิางวชิาการ องคก์รวชิาชพี ผูใ้ช้
บัณฑิตและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ี มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นเพื่อปรบัปรุงให้
เหมาะสมทันสมัยทุกๆ 5 ปี และเป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงในครัง้ต่อไป” (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2552) 
 3. จากผลการศกึษาแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัพบิูลสงคราม ที่พบว่า ด้านการบรหิารจดัการ มหาวทิยาลยัโดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ควรจดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบักระบวนการพฒันาหลกัสตูรแก่อาจารยป์ระจําหลกัสตูรมคีู่มอืที่
ช ัดเจน มีกลไกในการกํากับติดตาม จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เหมาะสม ด้านการ
ดําเนินการ ควรพฒันาหลกัสูตรตามหลกัการของทาบา 7 ขัน้ โดยเน้นการพฒันาแต่ละขัน้ใน
ประเดน็ทีม่รีะดบัการปฏบิตัติํ่าทีสุ่ดโดยเฉพาะขัน้การวนิิจฉัยความต้องการควรใชก้ระบวนการ 
วจิยัที่มคีุณภาพ ให้ครอบคลุมและทัว่ถึงกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม แสดงว่าการบรหิาร
จดัการและการดาํเนินการพฒันาหลกัสตูรตามแนวทางทีนํ่าเสนอในงานวจิยั โดยสรปุไดด้งักล่าว
จะสามารถพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ใหม้คีุณภาพเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดม 
ศกึษา พ.ศ. 2558 และยดึตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ได้
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และยดึตามประเดน็สําคญัคอื มมีาตรฐานผลการเรยีนรูอ้ย่างน้อย 5 ด้าน คุณวุฒขิองอาจารย์
ประจําหลกัสูตรและอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรตรงหรอืสมัพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน และ
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 ในประเดน็ จํานวน คุณวุฒขิองอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร ตรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน รวมทัง้ตอ้งมผีลงานทางวชิาการในรอบ 
5 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของพระมหาสุทศัน์ นักการเรยีน และคณะ 
(2558) เกี่ยวกบัแนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิทีพ่บ
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ที่เหมาะสมและนําสู่รูปธรรมของการดําเนินงาน มี
หลายรปูแบบ เชน่ 1) ควรศกึษาทาํความเขา้ใจก่อนดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒพิรอ้ม
ตัง้คณะกรรมการตามหลกัสูตรและอาจารยป์ระจําหลกัสูตรเพื่อตดิตามกํากบัดูแลคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา ตัง้คณะกรรมการติดตามประเมนิผลการดําเนินงาน
บรหิารจดัการหลกัสตูร และจดัประชุมคณะกรรมการประจําหลกัสตูรปีละอย่างน้อย 4 ครัง้ เพื่อ
พฒันาปรบัปรุงใหท้นัสมยั ตลอดจนจดัประชุมคณะกรรมการประจําวทิยาลยัสงฆ์สรุปผลการ
ดําเนินงานการจดัการเรยีนการสอนก่อนเปิดเทอมทุกครัง้ 2) ควรออกแบบจดัการศึกษาที่มี
ความยดืหยุน่ หลากหลาย 3) ควรมรีะบบการพฒันาอาจารยแ์ต่ละหลกัสตูรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
ทนัต่อความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีศาสตรส์มยัใหมแ่ละสถานการณ์ทางสงัคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัครัง้น้ี มขีอ้เสนอแนะ 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้  
  มหาวทิยาลยัควรนําแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรทีนํ่าเสนอใน
งานวจิยัน้ีทัง้ดา้นการบรหิารจดัการและดา้นการดาํเนินการ ไปปรบัใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรของ
มหาวทิยาลยั กล่าวคอื 
  1.1 ดา้นการบรหิารจดัการ เช่น มกีารเพิม่งบประมาณ และกําลงัคนผูร้บัผดิชอบ
ในการประสานงานพัฒนาหลักสูตรให้เพียงพอ เหมาะสมกับการดําเนินการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
  1.2 ดา้นการดาํเนินการ เชน่ มกีารปรบัปรงุคูม่อืการพฒันาหลกัสตูร มหาวทิยาลยั
ราชภฏัพบิูลสงคราม พ.ศ. 2554 ในขอ้ 2.2 การร่างหลกัสตูร โดยตอ้งมมีาตรฐานผลการเรยีนรู้
อยา่งน้อย 5 ดา้น คุณวุฒขิองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตรงหรอื
สมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน รวมทัง้ตอ้งมผีลงานทางวชิาการในรอบ 5 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยนําแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรด้านการ
ดาํเนินการ ตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของทาบา 7 ขัน้ ไปประยกุตใ์ชใ้นการอธบิายในขัน้ตอน
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การรา่งหลกัสตูรหรอืพฒันาหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 เพือ่ใหไ้ดห้ลกัสตูรทีม่คีุณภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทาํวิจยัคร ัง้ต่อไป  
  2.1 ควรมีการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.2 ควรมีการทําวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาถึง
สภาพแวดล้อม (Context) ปัจจยันําเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลติ (Output) 
ของแต่ละหลกัสตูร สําหรบัใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการเปิดรบันักศกึษาและปรบัปรุงหลกัสูตรที่
เปิดใช ้


