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บทที่ 5
สรุป อภิป รายผลและข้อ เสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รของมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏ พิ บ ูล สงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552
และเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. 2558 เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาความ
มีจุดมุง่ หมายของการวิจยั เพือ่ 1) ศึ ก ษาสภาพของหลัก สู ต รในระดับ ปริญ ญาตรีแ ละระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) ศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรและ
ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม
ศึกษา พ.ศ. 2558 3) นําเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับ อุดมศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 มีวธิ ดี าํ เนินการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ตอน ตาม
จุดมุง่ หมายของการวิจยั
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสานวิธี ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลสภาพของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต
ศึก ษา 2) แบบสอบถามเกี่ย วกับ ระดับ การปฏิบ ัติแ ละข้อ เสนอแนะในกระบวนการพัฒ นา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3) ประเด็นคําถามหลักในการจัดสัมมนากลุ่ม
อ้างอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยค่าเฉลีย่ (µ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (σ)
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา แบบลงข้อสรุป
สรุปผลการวิ จ ยั
ผลการวิจยั สรุปตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ตามลําดับของการดําเนินการวิจยั ซึ่ง
แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึก ษาสภาพหลัก สูต รในระดับ ปริ ญ ญาตรีแ ละระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา
ของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏพิ บ ลู สงคราม
ผลการศึกษาสภาพหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่
เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2555-2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า มหาวิทยาลัย
เปิ ดสอนหลักสูตร รวมทัง้ สิ้น 62 หลักสูตร แบ่งเป็ นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 10 หลักสูตร
และระดับปริญญาตรี 52 หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีจาํ นวนอาจารย์ประจําหลักสูตรครบจํานวนตาม
เกณฑ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36-48 หน่วยกิต หลักสูตร

102
ระดับปริญญาตรี มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 81-167 หน่วยกิต สกอ.รับทราบหลักสูตรใช้
ระยะเวลา 54 - 1,080 วัน (3 ปี ) รอผลการรับ ทราบจากสกอ. จํานวน 7 หลักสูต ร เนื่ องจาก
พัฒ นาและปรับ ปรุงเปิ ดสอนในปี การศึกษา 2559-2560 หลักสูต รส่วนใหญ่ ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปี การศึกษา 2558 มีเพียง 5 หลักสูตรทีไ่ ม่ผ่าน
การประเมิน เนื่ องจากจํานวนอาจารย์ป ระจําหลักสูต ร ไม่ครบ 5 คนตามเกณฑ์ก ารประกัน
คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ขอ้ 1.1 และมีหลักสูต รที่ยงั ไม่ได้รบั การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในปี การศึกษา 2558 จํานวน 4 หลักสูตร เนื่องจากเปิ ดสอนครัง้ แรก
ในปี การศึกษา 2559-2560
ตอนที่ 2 ศึก ษากระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รและข้อ เสนอแนะในกระบวนการ
พัฒ นาหลัก สูต รของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพิ บ ูล สงคราม ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. 2558
ผลการศึ ก ษ ากระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและข้ อ เสนอแนะใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
พบว่ามหาวิทยาลัยมีการปฏิบตั ติ ามหลักการพัฒนาหลักสูตรของทาบาในภาพรวมและรายขัน้
อยู่ในระดับมากโดยขัน้ ที่ 1 “ การวิ นิ จฉัย ความต้ อ งการ (สํา รวจปัญ หา ความต้ อ งการและ
จํา เป็ นของสัง คมและผู้เ รี ย น)” มีค่ าเฉลี่ย ตํ่ าที่สุด มีผ ลการพิจ ารณาในรายประเด็น และ
ข้อเสนอแนะแต่ละขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที ่ 1 การวินิจฉัยความต้องการ พบว่า มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากเกือบ
ทุกประเด็น มีเพียงประเด็นเดียวมีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับปานกลาง คือ “มหาวิ ท ยาลัย จัด สรร
งบประมาณในการสํา รวจความต้อ งการ จํา เป็ น ในการพัฒ นาหลัก สูต รเพีย งพอ” ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ย ตํ่ าสุด 3 ประเด็น โดยเรียงลําดับ จากน้ อยไปมาก ได้แก่ “มหาวิ ท ยาลัย จัด สรร
งบประม าณ ใน การสํา รวจค วาม ต้ อ งการ จํา เป็ น ใน การพัฒ น าหลัก สู ต รเพี ย งพอ ”
“อาจารย์ป ระจํา หลัก สูต รได้ร บั การพัฒ นาให้ม ีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ หลัก การของ
กระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รก่อ นดํา เนิ นการพัฒ นาหลัก สูต ร” และ “มีร ะยะเวลาเพีย งพอ
ในการสํา รวจความต้อ งการของผูม้ ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ทุก กลุ่ม ” โดยมีขอ้ เสนอแนะในขัน้ นี้ คือ
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุ นให้มกี ารทําวิจยั ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ชัดเจน ครอบคลุมโดยทัวถึ
่ ง
ในจํานวนที่เหมาะสม จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ กําหนดให้มหี น่ วยงานของมหาวิทยาลัย
เป็ นฝ่ ายดําเนินการ และมีระยะเวลาเพียงพอ
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ส่วนขัน้ ที ่ 2 ถึงขัน้ ที ่ 7 พบว่า ทุกประเด็นมีการปฏิบตั ใิ นระดับมากซึง่ ประเด็น
ทีม่ คี ่าเฉลีย่ ตํ่าสุด 3 ประเด็น โดยเรียงลําดับจากน้อยไปมาก และข้อเสนอแนะของแต่ละขัน้ สรุป
ได้ดงั นี้
ขัน้ ที ่ 2 การกําหนดจุดมุง่ หมายของหลักสูตร ได้แก่ “ผูม้ ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ทุก
กลุ่ม มีส ่ว นร่ว มในการกํา หนดจุด มุ่งหมายของหลัก สูต ร” “มีก ารกํา หนดจุด มุ่งหมายของ
หลัก สูต รที่ ส อดคล้อ งกับ นโยบายของประเทศ” “การเขีย นจุด มุ่ง หมายของหลัก สูต รใช้
ภาษาที่เข้า ใจง่า ย กระชับ สามารถปฏิ บ ตั ิ ได้จ ริ ง” โดยมีขอ้ เสนอแนะในขัน้ นี้ คือ การกําหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ควรสอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการของตลาด แรงงาน ผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย แผนพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล มีความชัดเจน ครอบคลุม ง่ายต่อวิธกี ารจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้วธิ กี ารมีส่วนร่วมของผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสียทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย เพื่อ
หาเป้ าหมายร่วมกัน
ขัน้ ที ่ 3 การคัดเลือกเนื้ อหาสาระ ได้แก่ “ เป็ นไปตามความต้ อ งการของ
ผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต ” “ เป็ น ไปตามความต้อ งการ และความจําเป็ น ของสังคมและผูเ้ รีย น” “ เป็ น ไป
ตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าํ หนดโดยหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งโดยมีขอ้ เสนอแนะในขัน้ นี้ คือ อาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกคน ควรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเนื้อหาสาระ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความเชื่อมโยงในเชิงบูรณาการ
ขัน้ ที ่ 4 การจัดเนื้อหาสาระ ได้แก่ “ สอดคล้อ งกับ สื่อ วัส ดุแ ละอุป กรณ์ก าร
เรี ย น การส อ น ” “ เหม าะส ม กับ เวล าเรี ย น ” “ เป็ น ไปต าม กรอ บม าต รฐ าน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ว่า อะไรควรเรีย น ก่ อ น-หลัง ” โดยมีข้อเสนอแนะในขัน้ นี้ คือ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ควรมีบทบาทในการจัดอาจารย์ผสู้ อน จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร วัสดุอุปกรณ์ท่มี ี จากง่ายไปหายาก จัดตามจําเป็ นและต่อเนื่อง ให้มี
ั นา
ความทันสมัย นําไปปฏิบตั ไิ ด้จริง เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ และการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ าย ผูพ้ ฒ
หลักสูตรควรมีความเข้าใจและให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ขัน้ ที ่ 5 การคั ด เลื อกประสบการณ์ การเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ “ มี กิ จ ก ร ร ม ที่
ห ล าก ห ล าย ให้ ผ ู้ เ รี ย น ได้ เ ลื อ ก ป ฏิ บัติ ” “ ช่ ว ย พั ฒ น าผู้ เ รี ย น แ บ บ อ งค์ ร ว ม ” “ ให้
ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ที่ ห ลากหลายกับ ผู้เ รีย น” โดยมีขอ้ เสนอแนะในขัน้ นี้ คือ อาจารย์
ผูส้ อนควรจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย เหมาะสม นํ าไปใช้ได้จริง โดยสอดคล้องกับ
บริบทของสังคม เหมาะสมกับศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนมีความสุข ให้ผมู้ ปี ระสบการณ์รว่ มแสดง
ความคิดเห็น เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาวางแผนเรียนรูร้ ว่ มกัน จัดการเรียนการสอนแบบ PBL หรือ
การศึกษาดูงาน เสริมจุดแข็งพัฒนาจุดอ่อนของนักศึกษา
ขัน้ ที ่ 6 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้แก่ “ เปิ ดโอกาสให้ผ ้เู รีย นมีส ่ว น
ร่ ว ม ใน ก าร วางแ ผน ” “ เป็ น ไป ต าม ลํ า ดั บ ก่ อ น -หลั ง มี ค วาม ต่ อ เนื่ อ ง” “ ป ลู ก ฝั ง
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จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ” โดยมีข้อเสนอแนะในขัน้ นี้ คือ ควรจัดให้มคี วามหลากหลาย มี
ชีวติ ชีวา เหมาะสมกับศาสตร์ และช่วงการเรียน เรียงลําดับความสําคัญและความต่อเนื่อง มีการ
เรียนภาคทฤษฎีกบั ภาคปฏิบตั คิ วบคู่กนั ไป มีการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีอาจารย์พเิ ศษมาช่วยสอน และสามารถนําไปใช้ได้ ปฏิบตั ไิ ด้จริง
ขัน้ ที ่ 7 การกําหนดสิง่ ทีจ่ ะประเมิน และวิธีการประเมินผล ได้แก่ “มี ค วาม
ชัด เจน” “ สอดคล้อ งกับ จุด มุ่ง หมายของหลัก สูต ร” “ และสอดคล้อ งกับ เนื้ อ หาวิ ช าและ
ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ที่จ ดั ไว้ใ นหลัก สูต ร” โดยมีขอ้ เสนอแนะในขัน้ นี้ คือ การประเมินต้อง
มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิธกี ารถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง โดยประเมิน
ตามสภาพจริง มีเครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย ครอบคลุม วัดได้ ปฏิบตั ไิ ด้จริง สอดคล้องกับพฤติกรรม
ทีจ่ ะวัด และความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน มีกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ ์ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียน
มีส่ว นร่ว มในการประเมิน หลัก สูต ร ประเมิน ตามกรอบมาตรฐานหลัก สูต รระดับ อุ ด มศึก ษา
แห่งชาติ ซึ่งได้แก่การประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
นอกจากนี้ ยั ง มี ป ระเด็ น ข้ อ เสนอแนะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ควรดํ า เนิ น การใน
กระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต ร โดยอาจารย์ ป ระจํ า หลัก สู ต รส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
มหาวิท ยาลัยควรดําเนิ น การทุ ก ประเด็น ในภาพรวมและรายประเด็น อยู่ในระดับ มากโดย
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปตํ่าได้แก่ 1) ควรคัด เลือ กบุค ลากรประจํา หลัก สูต รให้ เ ป็ นไป
ตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. 2558 กล่าวคือ มีคุณวุฒติ รง/สัมพันธ์
กับสาขาวิชาทีป่ ระจําหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการ และผูค้ ุมสอบวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีคุณสมบัติ
เป็ นไปตามเกณฑ์ 2) ควรกํา กับ กระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รให้เป็ นไปตามหล กั การของ
การพัฒ นาหลัก สูต ร 3) ควรนําผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต ของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ
พิ บ ู ล สงค ราม ม าใช้ ป ระกอ บการพัฒ น าหลัก สู ต ร 4) ค วรสํา รวจค วาม ต้ อ งการใน
การศึก ษาต่ อ และความต้ อ งการในการใช้ บ ณ
ั ฑิ ต โดยทัวถึ
่ ง ทุก หลัก สูต ร 5) ควรจัด สรร
งบประมาณ ใน การพัฒ น าหลัก สู ต รให้ เ พี ย งพอ 6) ค วรจัด อบรมให้ ค วามรู้เ กี่ ย วกับ
กระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รแก่อ าจารย์ป ระจําหลัก สูต ร
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ตอนที่ 3 นําเสนอแนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รของ
มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏพิ บ ลู สงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต ร
ระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. 2558
ผลการศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามหลักการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 7 ขัน้ แบ่งเป็ นด้าน
การบริหารจัดการและด้านการดําเนินการ ดังนี้
1. ด้ า นการบริ ห ารจัด การ มหาวิท ยาลัยโดยหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ควรดําเนินการดังนี้
1.1 จัดให้มกี ารอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ความรูแ้ ก่อาจารย์ประจํา
หลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามหลักทฤษฎีของการพัฒนาหลักสูตร โดยให้
สอดคล้อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต ร
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทีก่ ําหนด ณ เวลา นัน้ รวมไปถึงการ
จัดทําคู่มอื ในการพัฒนาหลักสูตรให้ชดั เจน เข้าใจง่าย เป็ นไปตามหลักการพัฒนาหลักสูตรโดย
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประเด็นมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรูอ้ ย่างน้ อย 5 ด้าน คุณ วุฒขิ องอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรตรงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 ประเด็น จํานวน คุณวุฒขิ องอาจารย์ประจําหลักสูตร ตรงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่
เปิ ดสอน รวมทัง้ ต้องมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี อย่างน้อย 1 เรือ่ ง
1.2 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงาน
พัฒนาหลักสูตรในขัน้ ต่างๆให้มปี ระสิทธิภาพ
1.3 กํากับดูแล กลไกในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะในขัน้
ที่ 1 การวินิจฉัยความต้องการและขัน้ ที่ 7 กําหนดสิง่ ทีจ่ ะประเมินและวิธกี ารประเมินผล รวมไป
ถึงกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและชัดเจน
1.4 จัดให้มบี ุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในจํานวนทีเ่ พียงพอกับการ
ดูแลงานพัฒนาหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพ
2. ด้ า นการดํา เนิ นการ มหาวิท ยาลัย ควรดําเนิ น การตามหลัก การ
พัฒนาหลักสูตรของทาบา 7 ขัน้ โดยให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเน้ นการ
ดําเนินการในขัน้ ต่างๆ ดังนี้
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ขัน้ ที ่ 1 การวินิจฉัยความต้องการ คณะโดยคณะกรรมการที่ต งั ้ ขึ้น
ควรทําการสํารวจวินิจฉัยความต้องการ โดยใช้กระบวนการวิจยั ทีม่ คี ุณภาพให้ครอบคลุม ทัวถึ
่ ง
ทุกกลุ่ม/ทุกประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ที ่ 2 การกํ าหนดจุ ดมุ่งหมาย อาจารย์ป ระจําหลัก สูต ร/อาจารย์
ผู้ส อน ควรจัด ให้ผู้มีส่ว นได้ส่ ว นเสีย ทุ ก กลุ่ ม มีส่ว นร่ว มในการกํ าหนดจุ ด มุ่ งหมายโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ใช้ภาษาทีก่ ระชับ เข้าใจง่ายและปฏิบตั ไิ ด้จริง
ขัน้ ที ่ 3 การคัดเลือกเนื้ อหาสาระ อาจารย์ประจําหลักสูต ร/อาจารย์
ผู้ส อน ควรมีส่ ว นร่ว มในการคัด เลือ กเนื้ อ หาสาระ ให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ท่ีกํ าหนดโดย
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็ นไปตามความต้องการจําเป็ น
ของสังคม
ขัน้ ที ่ 4 การจัดเนื้อหาสาระ อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน
ควรดําเนินการจัดเนื้อหาสาระ โดยการมีส่วนร่วมของผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสภาวิชาชีพ สอดคล้องกับสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอนทีม่ ี เป็ นไปตามลําดับก่อนหลัง และมีระยะเวลาเรียนทีเ่ หมาะสม
ขัน้ ที ่ 5 การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ อาจารย์ประจําหลักสูตร/
อาจารย์ผูส้ อน ควรคัดเลือกประสบการณ์ การเรียนรูท้ ่หี ลากหลายให้แก่ผู้เรียน พัฒนาผูเ้ รียน
แบบองค์รวม สอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ปี ระสบการณ์และผูเ้ รียนมีสว่ น
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ขัน้ ที ่ 6 การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ อาจารย์ป ระจํ าหลัก สูต ร/
อาจารย์ผสู้ อน ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการวางแผน เน้นการ
ปลูกฝั งจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็ นไปตามลําดับ ก่อน-หลัง มีความต่อเนื่อง เหมาะสมกับศาสตร์
และเวลาเรียน มีทงั ้ ทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยหลากหลาย มีการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัด เน้ น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ และมีอาจารย์พเิ ศษมาช่วยสอน
ขัน้ ที ่ 7 การกําหนดสิง่ ทีจ่ ะประเมิน และวิธกี ารประเมินผล คณะโดย
คณะกรรมการทีต่ งั ้ ขึน้ ควรจัดให้มกี ารประเมินหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และสภาวิชาชีพ
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อภิ ปรายผลการวิ จ ยั
ผลการวิจยั อาจอภิปรายในประเด็นสําคัญ ทีพ่ บได้ดงั นี้
1. จากผลการศึกษาสภาพหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิ ด
สอนในปี การศึกษา 2555-2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทีพ่ บว่ามหาวิทยาลัยได้
เปิ ดสอนรวมทัง้ สิน้ 62 หลักสูตร แบ่งเป็ นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 52 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 10 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรครบจํานวน
ตามเกณฑ์ นัน้ แสดงว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมี
การดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การแต่งตัง้ อาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญของการได้รบั การรับรองหลักสูตรจาก
สกอ. และผ่านการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (นิภา ชื่นทองมอญ, 2559)
นอกจากนี้ ยังพบว่าระยะเวลาทีส่ กอ.ให้การรับทราบหลักสูตรใช้เวลามากทีส่ ุด 1,080
วัน (3 ปี ) จํานวน 3 หลักสูตร นัน้ แสดงว่า หลักสูตรนัน้ ๆ ต้องมีปัญหาในประเด็นที่เป็ นสาระ
สําคัญของการพัฒนาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ อุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2558 (สํานั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึก ษา, 2558) จึงทํ าให้ใช้ระยะ
เวลานาน จากการวิจยั ที่ว่า หลักสูตรรอการรับทราบจากสกอ. จํานวน 7 หลักสูตร อาจเป็ น
เพราะ สกอ.ไม่เห็นความสําคัญและไม่มกี ฎระเบียบ หรือเกณฑ์ท่คี วบคุมการทํางาน ดังนัน้ ใน
การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการระดับประเทศ ซึง่ โอกาส
ทีส่ กอ.จะรับรองโดยเร็ว และจากทีพ่ บว่า หลักสูตรส่วนใหญ่ผา่ นการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และมีเพียง 5 หลักสูตรทีไ่ ม่ผ่าน นัน้ แสดงว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดการศึกษามีมาตรฐานและเป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสกอ.ใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4)
อาจารย์ 5) หลักสูต รการเรีย นการสอน การประเมิน ผู้เรียน และ 6) สิ่งสนับ สนุ น การเรีย นรู้
(สํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา, 2558) และจากการที่พ บว่ามีห ลัก สูต รจํา นวน 4
หลักสูตรไม่ได้รบั การประเมินคุณภาพการศึกษาในปี การศึกษา 2558 เนื่องจากหลักสูตรเปิ ด
สอนครัง้ แรกในปี การศึกษา 2559 จึงไม่ได้รบั การประเมินในปี การศึกษา 2558
2. จากผลการศึก ษากระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต รของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล
สงครามตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลัก สูต รระดับ อุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2558 ที่พ บว่ า อาจารย์ป ระจํ า หลัก สู ต รมีค วามคิด เห็น ว่ า
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการปฏิบตั ิตามหลักการ
พัฒนาหลักสูตรของทาบา 7 ขัน้ ในภาพรวมและรายขัน้ อยู่ในระดับมาก แสดงว่ากระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพในระดับดี เป็ นไปตามหลักของการพัฒนาหลักสูตร
ซึ่งอาจเป็ นเพราะผูท้ ่เี กี่ยวข้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับ
ข้อมูลของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้จากงานวิจยั นี้กล่าวคือ อาจารย์ประจําหลักสูตรมีอายุ

108
เฉลี่ย 40 ปี มีป ระสบการณ์ ส อนในสถาบัน อุ ด มศึก ษาโดยเฉลี่ย 10 ปี และส่ว นใหญ่ ร้อยละ
73.60 ผ่ า นการอบรมสัม มนาเกี่ย วกับ การพัฒ นาหลัก สู ต รที่ค ณะหรือ มหาวิท ยาลัย จัด ขึ้น
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหาสุทศั น์ นักการเรียนและคณะ (2558) เกีย่ วกับ
แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่พบว่าผูท้ ่ผี ่านการ
อบรมเกีย่ วกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีลกั ษณะการปฏิบตั ติ ่างจากผูท้ ่ี
ไม่เคยผ่านการอบรมเกีย่ วกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
อย่างไรก็ตามการปฏิบตั ติ ามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามก็ยงั ไม่ถงึ ระดับดีมาก แสดงว่า ยังสามารถพัฒนาให้ดเี พิม่ ขึน้ ได้อกี ซึง่ จาก
การที่พบว่า การพัฒนาหลักสูตรในขัน้ ที่ 1 การวินิจฉัยความต้องการ มีค่าเฉลี่ยของระดับการ
ปฏิบตั ติ ่ําทีส่ ุด เมื่อเทียบกับขัน้ อื่นๆ แสดงว่า มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
แต่ละหลักสูตรมีการสํารวจสภาพปั ญ หา ความต้องการ ความจําเป็ นของสังคมผู้เรียน ยังไม่
ทัวถึ
่ ง ครอบคลุมและเพียงพอ ซึ่งอาจเป็ นเพราะผูท้ ่เี กี่ยวข้องในขัน้ ตอนนี้ไม่เข้าใจ หรือยังไม่
เห็น ความสําคัญ ของขัน้ ตอนนี้ เท่ าที่ค วร ดังนั น้ มหาวิท ยาลัย จะพัฒ นากระบวนการพัฒ นา
หลักสูตร ควรให้ความสําคัญกับการวินิจฉัยความต้องการ สํารวจสภาพปั ญหา ความต้องการ
ความจําเป็ นของสังคม ผูเ้ รียน มากที่สุด สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง ขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ว่า
“หลักสูตรต้องคํานึงถึงความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียหรือผูเ้ กี่ยวข้องได้แก่สถาบันอุดม
ศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนสาขา/สาขาวิชานัน้ โดยนักเรียน ผูท้ รงคุณวุฒทิ างวิชาการ องค์กรวิชาชีพ ผูใ้ ช้
บัณ ฑิต และให้ผู้มีส่ว นได้ส่ ว นเสีย เหล่ านี้ มีส่ว นร่ว มในการให้ค วามคิด เห็น เพื่อ ปรับ ปรุงให้
เหมาะสมทัน สมัย ทุ ก ๆ 5 ปี และเป็ นประโยชน์ ใ นการปรับ ปรุ ง ในครัง้ ต่ อ ไป” (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
3. จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่พบว่า ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแก่อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคู่มอื ที่
ชัด เจน มีก ลไกในการกํ า กับ ติ ด ตาม จัด สรรงบประมาณให้ เพีย งพอ เหมาะสม ด้ า นการ
ดําเนินการ ควรพัฒนาหลักสูตรตามหลักการของทาบา 7 ขัน้ โดยเน้นการพัฒนาแต่ละขัน้ ใน
ประเด็นทีม่ รี ะดับการปฏิบตั ติ ่ําทีส่ ุดโดยเฉพาะขัน้ การวินิจฉัยความต้องการควรใช้กระบวนการ
วิจยั ที่มคี ุณภาพ ให้ครอบคลุมและทัวถึ
่ งกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม แสดงว่าการบริหาร
จัดการและการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางทีน่ ําเสนอในงานวิจยั โดยสรุปได้ดงั กล่าว
จะสามารถพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้มคี ุณภาพเป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม
ศึกษา พ.ศ. 2558 และยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้
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และยึดตามประเด็นสําคัญคือ มีมาตรฐานผลการเรียนรูอ้ ย่างน้อย 5 ด้าน คุณวุฒขิ องอาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรตรงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอน และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ในประเด็น จํานวน คุณวุฒขิ องอาจารย์
ประจําหลักสูตร ตรงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน รวมทัง้ ต้องมีผลงานทางวิชาการในรอบ
5 ปี อย่างน้ อย 1 เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพระมหาสุทศั น์ นักการเรียน และคณะ
(2558) เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทีพ่ บ
แนวทางการพัฒ นาการปฏิ บ ัติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เหมาะสมและนํ าสู่รูปธรรมของการดําเนินงาน มี
หลายรูปแบบ เช่น 1) ควรศึกษาทําความเข้าใจก่อนดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒพิ ร้อม
ตัง้ คณะกรรมการตามหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อติดตามกํากับดูแลคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒริ ะดับอุดมศึกษา ตัง้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
บริหารจัดการหลักสูตร และจัดประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรปี ละอย่างน้อย 4 ครัง้ เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงให้ทนั สมัย ตลอดจนจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ์สรุปผลการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิ ดเทอมทุ กครัง้ 2) ควรออกแบบจัดการศึกษาที่มี
ความยืดหยุน่ หลากหลาย 3) ควรมีระบบการพัฒนาอาจารย์แต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ทันต่อความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ศาสตร์สมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม
ข้อ เสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ้ เสนอแนะ 2 ประเด็น ได้แก่
1. ข้อ เสนอแนะในการนําผลการวิ จ ยั ไปใช้
มหาวิทยาลัยควรนําแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรทีน่ ํ าเสนอใน
งานวิจยั นี้ทงั ้ ด้านการบริหารจัดการและด้านการดําเนินการ ไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ
1.1 ด้านการบริหารจัดการ เช่น มีการเพิม่ งบประมาณ และกําลังคนผูร้ บั ผิดชอบ
ในการประสานงานพั ฒ นาหลัก สู ต รให้ เ พี ย งพอ เหมาะสมกับ การดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.2 ด้านการดําเนินการ เช่น มีการปรับปรุงคูม่ อื การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2554 ในข้อ 2.2 การร่างหลักสูตร โดยต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คุณวุฒขิ องอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรตรงหรือ
สัมพันธ์กบั สาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน รวมทัง้ ต้องมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง
ให้มีค วามชัด เจนมากขึ้น โดยนํ าแนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รด้านการ
ดําเนินการ ตามหลักการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 7 ขัน้ ไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายในขัน้ ตอน
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การร่างหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพือ่ ให้ได้หลักสูตรทีม่ คี ุณภาพ
2. ข้อ เสนอแนะเพื่อ การทําวิ จ ยั ครัง้ ต่อ ไป
2.1 ควรมีก ารทํ า วิจ ัย เชิงปฏิบ ัติก ารในการพัฒ นาหลัก สู ต รฝึ ก อบรมเกี่ย วกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
2.2 ควรมี ก ารทํ า วิจ ัย เชิง ประเมิน หลัก สู ต รของมหาวิท ยาลัย เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
สภาพแวดล้อม (Context) ปั จจัยนํ าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)
ของแต่ละหลักสูตร สําหรับใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการเปิ ดรับนักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรที่
เปิ ดใช้

