
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานเชิงวิเคราะห 
เรื่อง การใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

นางศิริวรรณ  ปราชญประยูร 
นักวิชาการศึกษา  

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานเชิงวิเคราะห 
เรื่อง การใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 

 
 
จัดทําโดย นางศิริวรรณ  ปราชญประยูร (นักวิชาการศึกษา) 
สอบทานโดย รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
อนุมัติโดย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 



 
ก 
 

คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระยะเวลาและมีนโยบายใหทุกหลักสูตรดําเนินการตามแนวทางของ Outcome based Education (OBE) 
ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนเปาหมายหรือผลลัพธโดยมีผูเรียนเปนศูนยกลางและอาจารยเปนผูจัด
กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดผลลัพธนั้น ๆ  จึงมีการการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนประเด็นท่ีไดรับ
ขอเสนอแนะ  จากคณะกรรมการในการพิจารณาหลักสูตร  
 

การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้จึงเปนการวิเคราะหขอมูล เพ่ืองานหลักสูตรจึงนําขอเสนอแนะท่ี
หลักสูตรไดรับขอเสนอแนะมาวิเคราะหใหเห็นถึงประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีหลักสูตรไดรับ เพ่ือใชในเปนแนวทางใน
การใหคําปรึกษาในการบริหารงานหลักสูตร ใหกับหลักสูตรท่ีจะครบรอบการปรับปรุงตอไป 
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 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 1 จาก 27 
 

งานเชิงวิเคราะห 

เรื่อง การใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร  

 

บทที่ 1 บทนํา 

 
ความเปนมาและเหตุผลความจําเปนของการวิเคราะห 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.

2558 ขอ 16 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 17 ใจความวา การพัฒนา

หลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอยตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป    

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตาม

ระยะเวลาและมีนโยบายใหทุกหลักสูตรดําเนินการตามแนวทางของ Outcome based Education (OBE) ซ่ึง

เปนการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนเปาหมายหรือผลลัพธโดยมีผู เรียนเปนศูนยกลางและอาจารยเปนผูจัด

กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดผลลัพธนั้น ๆ  โดยมุงเนนการจัดการศึกษาท่ีไดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูท่ีเก่ียวของนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปปรับปรุงหลักสูตร  โดยการ

ออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู วัดและประเมินผลการเรียนรูตามผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดไว และ

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหทุกหลักสูตรตองเปนไปตามแนวทางของ OBE  

หลักสูตรท่ีมีการปรับปรุง ไดเขากระบวนการพิจารณาหลักสูตรในแตละคณะกรรมการกอนเสนอ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ซ่ึงไดรับขอเสนอแนะตาง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   งานหลักสูตรจึงนําขอเสนอแนะท่ีหลักสูตร

ไดรับขอเสนอแนะมาวิเคราะหใหเห็นถึงประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีหลักสูตรไดรับ เพ่ือใชในเปนแนวทางในการให

คําปรึกษาในการบริหารงานหลักสูตร ใหกับหลักสูตรท่ีจะครบรอบการปรับปรุงตอไป 
 

วัตถุประสงคในการวิเคราะห 

 1. เพ่ือรวบรวมประเด็นสําคัญของการใหขอเสนแนะ จากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรใน

ระดับมหาวิทยาลัย 

 2. เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางการแกไขปญหา ท่ีตรงประเด็น และครอบคลุมปญหาท่ีรวบรวมไว 

 3. เพ่ือสรางแนวทางการใหคําเสนอแนะการแกไขปญหา ท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีแบบแผนท่ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางตอไปในอนาคต 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 2 จาก 27 
 
ขอบเขตในการวิเคราะห 

เจาหนาท่ีไดทําหนาท่ีงานดานหลักสูตรตั้งแตป  พ.ศ.2560  และไดเขารวมประชุมใน

กระบวนการพิจารณาหลักสูตรในแตละคณะกรรมการกอนเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ซ่ึงใน

การประชุมแตละคณะกรรมการไดรับขอเสนอแนะตาง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    

จึงนําประเด็นการใหขอเสนอแนะบอยครั้ง   มาวิเคราะหเพ่ือแสดงใหเห็นถึงประเด็นตาง ๆ ท่ี
คณะกรรมการใชในการพิจารณาหลักสูตร  โดยใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการใหกับหลักสูตรท่ีจะพัฒนา
หลักสูตร/ปรับปรุง ไดทราบถึงประเด็นสําคัญ ๆ  ท่ีหลักสูตรตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
ประโยชนการวิเคราะหตอการพัฒนางานในหนาท่ี 

1. ทําใหทราบแนวทางและปรับใชในการใหคําปรึกษา/ขอเสนอแนะสําหรับหลักสูตรท่ีตองพัฒนา

หลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร   ทําใหลดข้ันตอนการตรวจสอบเลมหลักสูตรเบื้องตนของเจาหนาท่ี  

2. ทําใหมีการวางแผนข้ันตอนการปฏิบัติงานไดเปนระบบมากข้ึนในเรื่องของการบริหารเวลาใน

การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตรท่ีตองพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

3. ทําใหมีการศึกษากฎระเบียบท่ีใชของแตละหลักสูตรมากข้ึน  เนื่องจากหลักสูตรบางหลักสูตรมี

สภาวิชาชีพกํากับมาตรฐานการทําหลักสูตร  จึงทําใหไดรับความรูเพ่ิมเติมมากข้ึนในการพัฒนางาน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 อาจารยประจํา  หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ ตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา  
 สําหรับอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช ตองมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา  
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ สาขาวิชาของ
หลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถ เปนอาจารยประจํา
หลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร  



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 3 จาก 27 
 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหาร 
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา ท่ีจัด
การศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน ๒ คน 

 บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางทางวิชาการซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบาย

หรือวิเคราะหอยางชัดเจน ท้ังนี้การวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพ่ือ

สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหใหเปนประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มา

ประมวลรอยเรียงเพ่ือวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยท่ีผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 

  งานวิจัย  หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธี

วิทยาการวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลคําตอบหรือ

ขอสรุปท่ีจะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอ้ือตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต 

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ท่ีมีความเปน

นวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการ

ทดลอง หรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร อัน

กอ ใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะ ของอาเซียน 

งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม 

ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 

(Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตางๆ และ (3) 

วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 

 

 

 

 

 

 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 4 จาก 27 
 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิเคราะห /วิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิเคราะห /วิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

จากกระแสโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงท้ังทางดาน เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สงผลกระทบตอ 

การศึกษาในทุกระดับ รวมถึงอุดมศึกษาท่ีตอง ปรับตัวและเตรียมความพรอมกับสถานการณท่ี เกิดข้ึน ซ่ึงมี

ผลกระทบตอการบริหารจัดการอุดม ศึกษาโดยเฉพาะดานหลักสูตร เพราะหลักสูตรเปน หัวใจสําคัญของ

สถาบันอุดมศึกษาควบคูไปกับการ จัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงเปนความทาทาย ของอุดมศึกษาไทยในการ

ปรับตัวกับวิกฤตแนวโนม ของการลมสลายท่ีกําลังเกิดข้ึน (อัจฉรียา นันทรศิริพล สินชัย เล็กวานิชกุล 2563) 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มี 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 1. สถิติพรรณนา (Descriptive 

statistics) 2. สถิติอางอิง (Inferential statistics)  ใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics)   เปนสถิติท่ี

คํานวณจากขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง จุดมุงหมายในการใช เพ่ือบรรยาย หรืออธิบายคุณลักษณะของกลุม

ตัวอยางนั้น ๆ  สถิติพรรณนาท่ีใชแพรหลาย ไดแก การแจกแจงความถ่ี Frequency distribution และรอยละ 

(Percent) (นางสาวชมขวัญ เฉริญสุขสกุลชัย 2562)   

 

ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเปนการพัฒนาโครงรางหลัก สูตรเสริมใหเขากับขอมูลพ้ืนฐานโดยใน

หลักสูตรเสริม ประกอบดวย หลักการและเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรเสริม แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนา

หลักสูตรเสริม วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม (วิบูลย พุมพูลสวัสดิ์ นาที เกิดอรุณ 2562)   

 

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ภาคใต กลุม 7 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารหลักสูตรท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน โรงเรียนสังกัดสา
นักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต กลุม 7 ท้ังนี้เพ่ือศึกษาวาหลักสูตรสถานศึกษามีสภาพปญหา และผลการ
ดาเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอยางไร เพ่ือท่ีจะนาผลท่ีไดไปปรับปรุง พัฒนาการจัดทาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางมากยิ่งข้ึนตอไป (สุกัญญา จัตุรงค  
อภิชาต เลนะนันท 2559) 

 
กฎพาเรโต (หรือกฎ 80/20 หรือการจัดกลุมแบบ ABC) พรอมท้ังชี้ใหเห็นถึงความไมสมบูรณและ

ขอบกพรองในการ ประยุกตใชงานจริงบางประการ  หัวใจของกฎของพาเรโตคือการจัดการตามลําดับ

ความสําคัญ แตลําดับความสําคัญไม จําเปนจะตองมีคามากท่ีสุดเสมอไป (ดร.อัศมเดช วานิชชินชัย)    

 
 

 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 5 จาก 27 
 

บทที่ 3  วิธีการวิเคราะห 

ประชากร/กลุมตัวอยาง/แหลงขอมูล 

ในงานเชิงวิเคราะหฉบับนี้เปนการรวบรวมประเด็นการใหขอเสนอแนะตาง ๆ จากแหลงขอมูล

ดังนี้ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสามารถสืบคนได

จากเว็ปไซต https://council.pbru.ac.th 

1.1 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี  1/2564  

วันท่ี  25 มกราคม พ.ศ. 2564  จํานวน 2 หลักสูตร 

1.2 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี  4/2564   

วันท่ี  19 เมษายน พ.ศ. 2564  จํานวน 9 หลักสูตร 

1.3 การประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี   5/2564   

วันท่ี  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 4 หลักสูตร 

1.4 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี   6/2564   

วันท่ี  21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  จํานวน 2 หลักสูตร  

 

2. หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีครบรอบการปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 และผานการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 17 

หลักสูตร มีรายชื่อดังนี้  
 

 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2564) 

 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

 2.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

 2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

 2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและผูประกอบการดิจิทัล  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  

 2.6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  

https://council.pbru.ac.th/


 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 6 จาก 27 
 
 2.7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2564)  

 2.8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2564)  

 2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

 2.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

 2.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต  (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2564) 

 2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2564) 

 2.13 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

 2.14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

 2.15 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564) 

 2.16 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564)  

 2.17 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564)  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 

แบบสรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  ในการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรท่ีครบรอบ

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 จํานวน  17 หลักสูตร ท่ีเปดการเรียนสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร 

 

 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 7 จาก 27 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

เนื่องจากในปรับปรุงหลักสูตรตั้งแตป 2562  มีประเด็นการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง

หลักสูตร  โดยในแตละหลักสูตรไดรับขอเสนอแนะท่ีเปนประเด็นเดียวกันและมีจํานวนความถ่ีมาก  จึงทําให

งานหลักสูตรมีแนวคิดการเก็บขอมูลการใหขอเสนอแนะ ของหลักสูตรท่ีปรับปรุงหลักสูตรตามระยะครบ

กําหนดในปตอ ๆ ไป  เพ่ือใหขอเสนอแนะ/คําปรึกษา เปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือลดระยะเวลาในการ

แกไขหลักสูตร  งานเชิงวิเคราะหนี้จึงเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลจากแบบสรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  

ในการพิจารณาหลักสูตรท่ีปรับปรุงป 2564  จํานวน 17 หลักสูตร ท่ีเปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีผานการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

งานวิเคราะหเรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร  ใชสถิติพรรณนา (Descriptive 

statistics)   เปนสถิติท่ีคํานวณจากขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง เพ่ือใชในการบรรยาย หรืออธิบายคุณลักษณะ

ของกลุมตัวอยางนั้น ๆ  ไดแก การแจกแจงความถ่ี Frequency distribution และรอยละ (Percent) 

ข้ันแรกของการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุด คือทําการแจกแจงความถ่ีเพ่ือตรวจสอบ ความ

เก่ียวของระหวางตัวแปรตาง ๆ จากตารางแจกแจงความถ่ี จะทําใหไดขอสรุปท่ีเก่ียวของกับคําถามวิจัย และยัง

ทําหนาท่ีใหเห็นแนวทางในการใชสถิติวิเคราะหเพ่ือตอบคําถามท่ีตรงประเด็น 

การแจกแจงความถ่ี คือ การแจงนับจํานวนของขอเสนอแนะท่ีแตกตางกันไป และมีการหารอย
ละจากความถ่ีในแตละขอเสนอแนะนั้น ๆ  

 
วิธีการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 

จากแบบสรุปการใหขอเสนอแนะหลักสูตรท่ีครบรอบการปรับปรุงป พ.ศ. 2564  โดยผานการ
พิจารณาอนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 17 หลักสูตร  ใชวิธีการวิเคราะหขอมูล
โดยมีการแสดงผลทางสถิติเปนความถ่ีในแตละประเด็นขอเสนอแนะท่ีพบ  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทําใหเห็นถึง
ความถ่ีโดยไมไดเรียงลําดับ เปนเพียงการแสดงความถ่ีใหเห็นการรวบรวมมีพบประเด็นการใหขอเสนอแนะ สิ่ง
ท่ีพบจากการวิเคราะหแบบสรุปการใหขอเสนอแนะมีประเด็นขอเสนอแนะจํานวน  24 ประเด็น  

 

 

 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 8 จาก 27 
 
(ตาราง แจกแจงความถ่ีของประเด็นขอเสนอแนะ) 

ขอท่ี ประเด็นขอเสนอแนะ จํานวนหลักสูตร 
ท่ีไดรับขอเสนอแนะ 

1 ตรวจสอบการพิมพ การสะกดคํา ใหถูกตองตามหลักไวยากรณ 14 
2  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ยังมีการระบุไมชัดเจนตรงกับ

บริบทของสาขาวิชาท่ีตองการ 
12 

3 การเขียน PLO ใหสอดคลองและชัดเจนกับศาสตรของสาขาวิชา โดยมีความ
เชื่อมโยงกับรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตร 

11 

4 ผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
เชน ผลงานวิชาการหมดอายุ /ผลงานวิชาการไมระบุเลขหนาใหครบถวน/ผลงาน
วิชาการไมตรงกับศาสตรของหลักสูตร 

7 

5 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
เชน คุณวุฒิไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา /ใสขอมูลไมตรงกับประวัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เชนปจบ สถาบันท่ีจบ ประสบการณการทํางาน 

10 

6 แผนการพัฒนาปรับปรุง เรื่องของการพัฒนาอาจารย มีการระบุการพัฒนาดานการ
เรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ แตการจัดทํากลยุทธไมมีการระบุในเรื่องของ
บริการวิชาการ 

5 

7 คําอธิบายรายวิชายังไมอธิบายใหเห็นถึงความชัดเจนรายวิชาท่ีสอน /เนื้อหายังไม
ครอบคลุมทุกสวน/ยังไมมีความทันสมัย ยังคงมีความใกลกับของเดิม 

8 

8 ตรวจสอบการแปลภาษาอังกฤษ ของชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหตรงกับหลัก
ของภาษาอังกฤษ 

7 

9 แผนกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูลงสูรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ
ดาน ยังไมกระจายใหครอบคลุมทุกดาน 
 

8 

10 การหาจุดเดนของหลักสูตรท่ีทําใหหลักสูตรมีความโดดเดนและเปนทางเลือกลําดับ
ตน ๆในการเขาศึกษาตอ หรือมีการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น 
 

7 

11 การจัดรายวิชาท่ีมีศาสตรท้ังสองศาสตรในสาขาวิชา ควรมีการจัดสัดสวนใหรายวิชา
มีจํานวนท่ีเทา ๆ กันท้ังสองศาสตร 

3 

12 การเขียนปรัชญาของหลักสูตร ใหมีความสั้น กระชับ และตรงกับวัตถุประสงคของ
สาขาวิชา 

4 

13 การเขียนวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรมีการเขียนใหตรงกับบริบทของสาขาวิชา 5 
14 เรื่องของงบประมาณ การคิดคํานวณเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาล โดยใหคํานวณจาก  6 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 9 จาก 27 
 

ขอท่ี ประเด็นขอเสนอแนะ จํานวนหลักสูตร 
ท่ีไดรับขอเสนอแนะ 

สายวิทยาศาสตร 3,000 บาท สายสังคม/มนุษย/ครุศาสตร/บริหาร 600 บาท สาย
แพทย/1สาธารณสุข 8,000 บาท เชน รับนักศึกษา 30 คน x 3,000 บาท = 
90,000 บาท ตอปการศึกษา) 

15 โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตควรปรับลดใหหนวยกิตไมมาก เพ่ือใหนักศึกษา
ไดมีเวลาบริหารจัดการในเรื่องอ่ืน ๆ ดวย 

4 

16 โครงสรางหลักสูตร ควรระบุหมวดวิชาใหครบถวนหรือแยกหมวดวิชาใหชัดเจน 
รวมถึงการจัดเรียงรหัสของแตละหมวดวิชาจากเลขลําดับนอยไปหามาก เพ่ือสะดวก
ตอการจัดเรียงและสืบคน 

5 

17 การระบุคุณสมบัติผูเขารับการศึกษา ควรระบุขอใหชัดเจนถึงคุณสมบัติผูเขารับ
การศึกษา 
 

2 

18 การคิดหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ ควรดูเนื้อหารายวิชาและจัดหนวยกิตให
เหมาะสม หากมีการบรรยาย และมีทฤษฎีควรใชเปน  3(2-2-5)   

2 

19 การเขียนเปรียบเทียบหลักสูตรใหชัดเจนแสดงใหเห็นการปรับเปลี่ยนและอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงใหชัดเจน 

6 

20 รายวิชาในหมวดเฉพาะดาน ยังไมมีรายวิชาท่ีเปนรายวิชาท่ีเนนทางดานศาสตรท่ี
เปดการเรียนการสอน ควรเพ่ิมรายวิชาเฉพาะดานในโครงสรางหลักสูตร 

2 

21 จํานวนรับนักศึกษาในแตละชั้นป เนื่องจากสถานการณปจจุบันท่ีมีการสมัครเรียน
ของนักศึกษาลดลง ควรมีการทบทวนจํานวนรับนักศึกษาของสาขาวิชา ใหมีความ
สอดคลองการแผนงบประมาณของสาขาวิชา 

2 

22 การระบุปญหาของนักศึกษาแรกเขา ควรระบุปญหาใหชัดเจนเพ่ือหากลยุทธในการ
ดําเนินการเพ่ือแกไขไดตรงปญหา 

3 

23 การจัดทํารายวิชาควรมีการบูรณา กับศาสตรอ่ืน ๆ 2 
24 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ควรมีการระบุป 

หลังจากหลักสูตรไดดําเนินการแลว 2 ป เชนหลักสูตรปรับปรุงป  2564  ควรมีการ
เผยแพร ตั้งแตป 2566 หรือ 2567 เปนระยะครึ่งหนึ่งของหลักสูตรท่ีมีการ
ดําเนินการแลว 

3 

 

 

 

 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 10 จาก 27 
 

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห 

จากการรวบรวมแบบสรุปการใหขอเสนอแนะ พบประเด็นขอเสนอแนะตาง ๆ ของหลักสูตรท่ี

ปรับปรุงป พ.ศ. 2564  ท้ังหมดจํานวน 17 หลักสูตร จึงนํามาวิเคราะหและแจงความถ่ี  ในประเด็นการให

ขอเสนอโดยแจกแจงความถ่ีนั้นสามารถคิดคํานวณเปนรอยละ  โดยมีผลการวิเคราะหของประเด็นขอเสนอแนะ

ท่ีมีรอยละมากกวา  50  จํานวน 4 ประเด็น คือ ประเด็นท่ี 1 เรื่อง ตรวจสอบการพิมพ การสะกดคํา ใหถูกตอง

ตามหลักไวยากรณ  ประเด็นท่ี 2 เรื่อง อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ยังมีการระบุไมชัดเจน

ตรงกับบริบทของสาขาวิชาท่ีตองการ ประเด็นท่ี 3 เรื่อง การเขียน PLO ใหสอดคลองและชัดเจนกับศาสตร

ของสาขาวิชา โดยมีความเชื่อมโยงกับรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตร ประเด็นท่ี 4 เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เชน คุณวุฒิไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา /ใส

ขอมูลไมตรงกับประวัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชนปจบ สถาบันท่ีจบ ประสบการณการทํางาน  

(ตาราง แสดงรอยละของประเด็นขอเสนอแนะ) 

ขอท่ี ประเด็นขอเสนอแนะ จํานวนหลักสูตร 
ท่ีไดรับขอเสนอแนะ 

รอยละ 

1 ตรวจสอบการพิมพ การสะกดคํา ใหถูกตองตามหลักไวยากรณ 14 82.35 
2  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ยังมีการระบุไมชัดเจนตรง

กับบริบทของสาขาวิชาท่ีตองการ 
12 70.58 

3 การเขียน PLO ใหสอดคลองและชัดเจนกับศาสตรของสาขาวิชา โดยมีความ
เชื่อมโยงกับรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตร 

11 64.70 

4 ผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร เชน ผลงานวิชาการหมดอายุ /ผลงานวิชาการไมระบุเลขหนาให
ครบถวน/ผลงานวิชาการไมตรงกับศาสตรของหลักสูตร 

7 41.17 

5 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร เชน คุณวุฒิไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา /ใสขอมูลไมตรงกับ
ประวัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชนปจบ สถาบันท่ีจบ 
ประสบการณการทํางาน 

10 58.82 

6 แผนการพัฒนาปรับปรุง เรื่องของการพัฒนาอาจารย มีการระบุการพัฒนา
ดานการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ แตการจัดทํากลยุทธไมมีการ
ระบุในเรื่องของบริการวิชาการ 

5 29.41 

7 คําอธิบายรายวิชายังไมอธิบายใหเห็นถึงความชัดเจนรายวิชาท่ีสอน /เนื้อหา
ยังไมครอบคลุมทุกสวน/ยังไมมีความทันสมัย ยังคงมีความใกลกับของเดิม 

8 47.06 

8 ตรวจสอบการแปลภาษาอังกฤษ ของชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหตรงกับ
หลักของภาษาอังกฤษ 

7 41.17 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 11 จาก 27 
 

ขอท่ี ประเด็นขอเสนอแนะ จํานวนหลักสูตร 
ท่ีไดรับขอเสนอแนะ 

รอยละ 

9 แผนกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูลงสูรายวิชา ในหมวดวิชา
เฉพาะดาน ยังไมกระจายใหครอบคลุมทุกดาน 

8 47.06 

10 การหาจุดเดนของหลักสูตรท่ีทําใหหลักสูตรมีความโดดเดนและเปนทางเลือก
ลําดับตน ๆในการเขาศึกษาตอ หรือมีการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น 

7 41.17 

11 การจัดรายวิชาท่ีมีศาสตรท้ังสองศาสตรในสาขาวิชา ควรมีการจัดสัดสวนให
รายวิชามีจํานวนท่ีเทา ๆ กันท้ังสองศาสตร 

3 17.64 

12 การเขียนปรัชญาของหลักสูตร ใหมีความสั้น กระชับ และตรงกับ
วัตถุประสงคของสาขาวิชา 

4 23.52 

13 การเขียนวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรมีการเขียนใหตรงกับบริบทของ
สาขาวิชา 

5 29.41 

14 เรื่องของงบประมาณ การคิดคํานวณเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาล โดยใหคํานวณจาก 
สายวิทศาสตร 3,000 บาท สายสังคม/มนุษย/ครุศาสตร/บริหาร 600 บาท 
สายแพทย/สาธารณสุข 8,000 บาท เชน รับนักศึกษา 30 คน x 3,000 บาท 
= 90,000 บาท ตอปการศึกษา) 

6 35.52 

15 โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตควรปรับลดใหหนวยกิตไมมาก เพ่ือให
นักศึกษาไดมีเวลาบริหารจัดการในเรื่องอ่ืน ๆ ดวย 

4 23.52 

16 โครงสรางหลักสูตร ควรระบุหมวดวิชาใหครบถวนหรือแยกหมวดวิชาให
ชัดเจน รวมถึงการจัดเรียงรหัสของแตละหมวดวิชาจากเลขลําดับนอยไปหา
มาก เพ่ือสะดวกตอการจัดเรียงและสืบคน 

5 29.41 

17 การระบุคุณสมบัติผูเขารับการศึกษา ควรระบุขอใหชัดเจนถึงคุณสมบัติผูเขา
รับการศึกษา 

2 11.76 

18 การคิดหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ ควรดูเนื้อหารายวิชาและจัดหนวยกิตให
เหมาะสม หากมีการบรรยาย และมีทฤษฎีควรใชเปน  3(2-2-5)   

2 11.76 

19 การเขียนเปรียบเทียบหลักสูตรใหชัดเจนแสดงใหเห็นการปรับเปลี่ยนและ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน 

6 35.52 

20 รายวิชาในหมวดเฉพาะดาน ยังไมมีรายวิชาท่ีเปนรายวิชาท่ีเนนทางดาน
ศาสตรท่ีเปดการเรียนการสอน ควรเพ่ิมรายวิชาเฉพาะดานในโครงสราง
หลักสูตร 

2 11.76 

21 จํานวนรับนักศึกษาในแตละชั้นป เนื่องจากสถานการณปจจุบันท่ีมีการสมัคร
เรียนของนักศึกษาลดลง ควรมีการทบทวนจํานวนรับนักศึกษาของสาขาวิชา 
ใหมีความสอดคลองการแผนงบประมาณของสาขาวิชา 

2 11.76 

22 การระบุปญหาของนักศึกษาแรกเขา ควรระบุปญหาใหชัดเจนเพ่ือหากลยุทธ
ในการดําเนินการเพ่ือแกไขไดตรงปญหา 

3 17.64 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 12 จาก 27 
 

ขอท่ี ประเด็นขอเสนอแนะ จํานวนหลักสูตร 
ท่ีไดรับขอเสนอแนะ 

รอยละ 

23 การจัดทํารายวิชาควรมีการบูรณา กับศาสตรอ่ืน ๆ 2 11.76 
24 
 

ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ควรมีการระบุ
ป หลังจากหลักสูตรไดดําเนินการแลว 2 ป เชนหลักสูตรปรับปรุงป  2564  
ควรมีการเผยแพร ตั้งแตป 2566 หรือ 2567 เปนระยะครึ่งหนึ่งของหลักสูตร
ท่ีมีการดําเนินการแลว 

3 17.64 

 

จากการรวบรวมแบบสรุปการใหขอเสนอแนะ พบประเด็นขอเสนอแนะตาง ๆ ของหลักสูตรท่ี

ปรับปรุงป พ.ศ. 2564  ท้ังหมดจํานวน 17 หลักสูตร จึงนํามาวิเคราะหและเรียงลําดับผลการแจกแจงความถ่ี

ของประเด็นขอเสนอแนะ  โดยการแจกแจงความถ่ีนั้นคิดคํานวณเปนรอยละ จึงจัดลําดับของประเด็นท่ีมีรอย

ละคามากสุดไปหาคานอยสุด  ตามหลักแนวคิดของกฎพาเรโต (หรือกฎ 80/20 หรือการจัดกลุมแบบ ABC) 

พรอมท้ังชี้ใหเห็นถึงความไมสมบูรณและขอบกพรองในการ ประยุกตใชงานจริงบางประการ  หัวใจของกฎของ

พาเรโตคือการจัดการตามลําดับความสําคัญ แตลําดับความสําคัญไม  จําเปนจะตองมีคามากท่ีสุดเสมอไป จึง

ใชประเด็นท่ีมีคามากกวารอยละ  20  มาจัดเรียงลําดับเพ่ือหาแนวทาง การหาขอเสนอแนะหรือแนวทางการ

ปฏิบัติงาน ในการเรียงลําดับประเด็นขอเสนอแนะท่ีมีคารอยละมากกวา 20 มีจํานวน 16 ประเด็น โดย

เรียงลําดับจากคารอยละมากไปหานอย  เพ่ือใหแนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําปรึกษา  

(ตาราง การจัดลําดับและการคิดรอยละคามากสุดไปหานอยสุด) 

ลําดับท่ี ประเด็นขอเสนอแนะ รอยละ 
1 ตรวจสอบการพิมพ การสะกดคํา ใหถูกตองตามหลักไวยากรณ 82.35 

2 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ยังมีการระบุไมชัดเจนตรงกับ
บริบทของสาขาวิชาท่ีตองการ 

70.58 

3 การเขียน PLO ใหสอดคลองและชัดเจนกับศาสตรของสาขาวิชา โดยมีความ
เชื่อมโยงกับรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตร 

64.70 

4 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร เชน คุณวุฒิไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา /ใสขอมูลไมตรงกับ
ประวัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชนปจบ สถาบันท่ีจบ ประสบการณ
การทํางาน 

58.82 

5 คําอธิบายรายวิชายังไมอธิบายใหเหน็ถึงความชัดเจนรายวิชาท่ีสอน /เนื้อหายัง
ไมครอบคลุมทุกสวน/ยังไมมีความทันสมัย ยังคงมีความใกลกับของเดิม 

47.05 

6 แผนกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูลงสูรายวิชา ในหมวดวิชา
เฉพาะดาน ยังไมกระจายใหครอบคลุมทุกดาน 

47.05 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 13 จาก 27 
 

ลําดับท่ี ประเด็นขอเสนอแนะ รอยละ 
7 ผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร เชน ผลงานวิชาการหมดอายุ /ผลงานวิชาการไมระบุเลขหนาให
ครบถวน/ผลงานวิชาการไมตรงกับศาสตรของหลักสูตร 

41.17 

8 ตรวจสอบการแปลภาษาอังกฤษ ของชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหตรงกับ
หลักของภาษาอังกฤษ 

41.17 

9 การหาจุดเดนของหลักสูตรท่ีทําใหหลักสูตรมีความโดดเดนและเปนทางเลือก
ลําดับตน ๆในการเขาศึกษาตอ หรือมีการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น 

41.17 

10 เรื่องของงบประมาณ การคิดคํานวณเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาล โดยใหคํานวณจาก 
สายวิทศาสตร 3,000 บาท สายสังคม/มนุษย/ครศุาสตร/บริหาร 600 บาท 
สายแพทย/สาธารณสุข 8,000 บาท เชน รับนักศึกษา 30 คน x 3,000 บาท = 
90,000 บาท ตอปการศึกษา) 

35.29 

11 การเขียนเปรียบเทียบหลักสูตรใหชัดเจนแสดงใหเห็นการปรับเปลี่ยนและ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน 

35.29 

12 แผนการพัฒนาปรับปรุง เรื่องของการพัฒนาอาจารย มีการระบุการพัฒนา
ดานการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ แตการจัดทํากลยุทธไมมีการ
ระบุในเรื่องของบริการวิชาการ 

29.41 

13 การเขียนวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรมีการเขียนใหตรงกับบริบทของ
สาขาวิชา 

29.41 

14 โครงสรางหลักสูตร ควรระบุหมวดวิชาใหครบถวนหรือแยกหมวดวิชาใหชัดเจน 29.41 
15 โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตควรปรับลดใหหนวยกิตไมมาก เพ่ือให

นักศึกษาไดมีเวลาบริหารจัดการในเรื่องอ่ืน ๆ ดวย 
23.52 

16 การเขียนปรัชญาของหลักสูตร ใหมีความสั้น กระชับ และตรงกับวัตถุประสงค
ของสาขาวิชา 

23.52 

 

 

 

 

 

 

 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 14 จาก 27 
 

บทที่ 5 สรุปผลและขอเสนแนะ 

สรุปผล  

จากการวิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของการปรับปรุงหลักสูตร ป พ.ศ.2564 จํานวน 17 

หลักสูตร  ท่ีเปดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผูวิเคราะหขอมูลไดจัดเก็บรวบรวมขอ

ประเด็นขอเสนอแนะท่ีหลักสูตรผานการอนุมัติการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากผลการ

วิเคราะหขอมูลในการเรียงลําดับประเด็นขอเสนอแนะท่ีมีคารอยละมากกวา 20 มีจํานวน 16 ประเด็น โดย

เรียงลําดับจากคารอยละมากไปหานอย โดยคารอยละมากกวา 50  จํานวน  4 ประเด็น และนอยกวารอยละ 

50 จํานวน 12 ประเด็น  ซ่ึงผูวิเคราะหไดผลจาการวิเคราะหมาสรางเปนขอเสนอแนะใชเปนแนวทางในการให

คําปรึกษา หรือเปนแนวทางในการตรวจสอบเลม มอค.2  ใหกับสาขาวิชาท่ีตองพัฒนา/ปรับปรุงในอนาคต ให

มีการบริหารงานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี  ท้ังยังเปนการลดระยะเวลาการแกไขเอกสารท่ีไมตรงประเด็นในการจัดทําใหตรงประเด็นมากข้ึน  

 

อภิปรายผล 

 การวิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของการปรับปรุงหลักสูตร ป พ.ศ.2564 จํานวน 17 หลักสูตร

เปนการหาแนวทางการแกไขปญหาใหตรงประเด็นและครอบคลุมกับขอเสนอแนะท่ีรวบรวมไว  เปนการสราง

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําปรึกษา  เพ่ือใหผูวิเคราะหสามารถสรางแบบแผนท่ีสามารถนําไปใชเปน

แนวทางตอไปในอนาคต ตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  ใหการปฏิบัติงานไดดําเนินไปอยางเปนระบบ  ในการ

อธิบายผลของประเด็นขอเสนอแนะ ในเรื่องของการเขียน PLO ใหสอดคลองและชัดเจนกับศาสตรของ

สาขาวิชา โดยใหเชื่องโยงกับรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตร ซ่ึงการเขียน PLO (Outcome-Based Education)  

ควรมีการศึกษาความตองการของตลาดแรงอยาง ซ่ึงหลักสูตรในยุคปจจุบันนั้นเปนเพียงการถายทอดความรู 

หรือศาสตรของสาขาปริญญาท่ีเรียน  สถาบันการศึกษาควรตองมีการศึกษาขอมูลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจหรือแรงงานตลาด นํามาสูการสรางรายวิขาท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ทําให

หลักสูตรไดสรางหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของ

โลกยุคปจจุบัน  โดยการปรับปรุงหลกัสตูร ควรมีเขียน PLO ใหมีการเนนการสรางผูเรียนใหมีทักษะการทํางาน

ในอนาคตใหตรงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตพันธุใหม  ท่ีใหมีการเปดสอนหลักสูตรท่ีตรงกับ 10 อุตสาหกรรม 

เปาหมายตามนโยบายของภาครัฐ  โดยตรงกับบทความวิชาการ เรื่องของการปรับตัวของหลักสูตรตอกระแส

แนวโนมการลมสลายของอุดมศึกษา (อัจฉรียา นันทรศิริพล สินชัย เล็กวานิชกุล 2563)  

  

 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 15 จาก 27 
 
ขอเสนอแนะ  

 จากการท่ีนําผลสรุปท่ีไดจากการวิเคราะหในประเด็นขอเสนอแนะ ผูวิเคราะหไดนําความรูและ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน  มาสรางเปนแนวทางใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงาน  สามารถลดระยะเวลา/ลดข้ันตอน  ในการตรวจสอบขอมูลหลักสูตรกอนการเสนอคณะกรรมการ

ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา   โดยเรียงลําดับจากรอยละท่ีไดเปนลําดับท่ีมากสุดไปนอยสุด  สามารถนํามา

สรางแนวการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา ไดท้ังหมด 16 ขอ ดังนี้    

 การใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

1. ตรวจสอบการพิมพ การสะกดคํา ใหถูกตองตามหลักไวยากรณ 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

สาขาวิชาควรตรวจสอบการใชคํา หากเปนคําศัพทเฉพาะดาน  สาขาวิชาสามารถคนหาไดจาก

สารนุกรม คําท่ีมักพบในการผิดพลาดคือ คําท่ีมีมีตัว ฎ ฏ ฐ  และเปนคํามีการันต  สาขาวิชาควรมีการอาน

ทบทวนอยางนอย 2-3 ครั้ง และหาผูตรวจทานโดยท่ีไมใชผูท่ีพิมพเอกสาร  เพ่ือเปนการตรวจทานการพิมพ

กอนการจัดทํารูปเลมเพ่ือประหยัดในเรื่องของงบประมาณ 

ท้ังนี้การตรวจสอบการพิมพยังรวมถึงการรูปแบบใหตรงตามฟอรมและมีเนื้อหาท่ีครบถวน 

เนื่องจากจะมีขอมูลเหลานี้จะอยูในเลม มคอ.2  หลาย ๆ หมวด  ท่ีใชขอมูลเดิม เชน คุณสมบัติอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร /อาจารยประจําหลักสูตร ชื่อรายวิชา โครงสรางวิชา หากมีการแกไขควรแกไขใหครบทุก

สวน  

2. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ยังมีการระบุไมชัดเจนตรงกับบริบทของ
สาขาวิชาท่ีตองการ 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

 สาขาวิชาเขียนอาชีพท่ีเปนอาชีพท่ีตรงกับศาสตรของสาขา โดยเขียนอาชีพควรดูโครงสราง
รายวิชา วัตถุประสงคของหลักสูตร บริบทของหลักสูตร ประกอบเปนขอมูลในการเขียน อาจจะเขียนไวเปน
จํานวนมากและมาตัดอาชีพท่ีไมตรงกับศาสตรออก  

 ท้ังนี้สาขาวิชาควรระวังในการเขียนอาชีพไมซํ้าซอนกับสาขาวิชาท่ีมีความใกลเคียงกับศาสตรท่ี
สาขาวิชาเปดการเรียนการสอน เพ่ือใหสาขาวิชาระบุอาชีพท่ีตรงและเปนจุดแข็งในการจัดทําหลักสูตร  
 
 
 
 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 16 จาก 27 
 

3. การเขียน PLO ใหสอดคลองและชัดเจนกับศาสตรของสาขาวิชา โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
รายวิชาท่ีอยูในหลักสูตร 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

การเขียน PLO สาขาวิชาควรนําผลท่ีไดจากผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะห วาผูมีสวนไดสวนเสีย
ตองการบัณฑิตเพ่ือเขารวมงานในลักษณะใด หรืออยากใหบัณฑิตท่ีจบไปมีลักษณะใด เกงเรื่องใด หรือควรมี
ความรูเรื่องใด  เพ่ือตอบสนองตอตลาดแรงงาน  และสาขาวิชาจะไดเขียนคําอธิบายรายวิชาใหตรงกับเนื้อหา
รายวิชาใหครอบคลุมกับศาสตรท่ีสอน และตรงกับการวิเคราะห 

ท้ังนี้ การเขียน PLO ควรสามารถหาตัวชี้วัดไดในการวัดการจัดทํา PLO เพ่ือตรงประเด็นกับการ
วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
4. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เชน 

คุณวุฒิไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา /ใสขอมูลไมตรงกับประวัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชนปจบ 
สถาบันท่ีจบ ประสบการณการทํางาน 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

สาขาวิชาควรตรวจสอบขอมูลคุณวุฒิของอาจารยผูรับชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรให
ตรงหรือสัมพันธกับศาสตรท่ีจะเปดสอน หากยังไมแนใจ ควรแจงงานหลักสูตรเพ่ือใหงานหลักสูตรประสานงาน
ขอความปรึกษาจากทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการตรวจสอบ
ความสัมพันธใหเบื้องตน 

ในเรื่องคุณสมบัติเบื้องตนของอาจารยผูรับชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาควร
ระบุคุณสมบัติใหตรงกับใบรายงานผลการศึกษา เพ่ือเปนการตรวจสอบในเรื่องของคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันท่ี
จบ และปท่ีจบการศึกษา ของอาจารยผูรับชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร แตละคนเพ่ือจะไดขอมูลท่ี
แทจริง 

ในสวนของประสบการณการทํางาน หากอาจารยผูรับชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร มี
ประสบการณท่ีอ่ืน ๆ กอนทํางานท่ีจะมาเปนอาจารยผูรับชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร  ควรระบุให
ชัดเจน  ตามตัวอยาง 

พ.ศ. 2555 – 2560   ผูจัดการท่ัวไป โรงแรมหัวหินอินเตอร  
พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  
 
 
 
 
 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 17 จาก 27 
 

5. คําอธิบายรายวิชายังไมอธิบายใหเห็นถึงความชัดเจนรายวิชาท่ีสอน /เนื้อหายังไมครอบคลุมทุก
สวน/ยังไมมีความทันสมัย ยังคงมีความใกลกับของเดิม 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

สาขาวิชาควรจะตองใชขอมูลรายวิชาเดิมประกอบการจัดทํา และมองหานวัตกรรมใหมท่ีเขามามี
บทบาทกับสาขาวิชาในการเขียนคําอธิบายรายวิชาท่ีมีความชัดเจน ทันสมัยกับเหตุการณปจจุบันมากข้ึน 
รวมถึงการมองแนวโนมของอนาคตท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนดวย  เชน  การเขียนหลักสูตรเขียน ณ ป พ.ศ.  2564  
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใชทางดานเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ในอนาคต
ขางหนา 1-2 ป เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใชอาจจะเปนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีไมทันสมัย 

6. แผนกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูลงสูรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะดาน ยังไม

กระจายใหครอบคลุมทุกดาน 
 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

สาขาวิชาควรกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูลงสูรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะดาน  
โดยดูจากเนื้อหารายวิชาท่ีเปนแกนแทและเลือกวัดมาตรฐานการเรียนรูในแตละดาน  โดยกระจายใหครบทุก
ดาน ไมควรท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูลงสูรายวิชาในดานเดียวกันหลาย ๆ ขอ  

 
7. ผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร เชน ผลงานวิชาการหมดอายุ /ผลงานวิชาการไมระบุเลขหนาใหครบถวน/ผลงานวิชาการ
ไมตรงกับศาสตรของสาขาวิชา 

 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

สาขาควรตรวจผลงานทาววิชาการกอนนํามาใสในเลม มคอ.2  โดยการหมดอายุของผลงานนับ
ถอยหลังจากปท่ีปรับปรุง 5 ป หากเกินระยะเวลาตองหาผลงานใหม  เชนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ปของ
ผลงานวิชาการท่ีใชไดตั้งแตป พ.ศ. 2560 – 2564  ขอควรระวัง ผลงานวิชาการในป พ.ศ. 2560 หากสาขาวิชา
มีการปรับปรุงท่ีกระชั้นชิดไมมีการวางแผนระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร  ทําใหการบันทึกขอมูลการ
พิจารณาความสอดคลองหลักสูตรในระบบ CHECO  นับระยะเวลาของผลงานอาจจะหมดอายุ/ไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรแลว ควรมีผลงานสํารวจไวอยางนอย 2- 3 งาน ของแตละคนในรอบการปรับปรุง
หลักสูตร 

ผลงานวิชาหารท่ีอยูระหวางการตีพิมพหรือรอการนําเสนอไมมีเลขหนา ไมสามารถนับเปน
ผลงานได สาขาวิชาไมตองใสผลงานวิชาการชิ้นนี้  ในการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ งานหลักสูตรแนะนํา
ไมใหใสผลงานทางวิชาการฉบับนั้น 

 
 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 18 จาก 27 
 

ผลงานวิชาการท่ีไมตรงหรือสัมพันธกับศาสตรของสาขาวิชาท่ีเปดสอน  อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/ อาจารยประจําหลักสูตร ท่ีมีการทําผลงานวิชาการหลาย ๆ ศาสตร กอนระบุผลงานควรเลือกผลงาน
วิชาการท่ีตรงกับศาสตรหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน  หรือเขียนผลงานวิชาการควรเตรียมการเขียน
ผลงานท่ีตรงกับศาสตรหรือสัมพันธกับศาสตรท่ีเปดสอนเพ่ือลดการแกไขเอกสาร และผลงานไมสามารถ
นํามาใชได 

 
8. ตรวจสอบการแปลภาษาอังกฤษ ของชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหตรงกับหลักของ

ภาษาอังกฤษ 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

การแปรภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หากไมแนใจวาตรงกับหลักการ
ใชภาษาอังกฤษหรือไม ควรหาผูเชี่ยวชาญในการแปล ซ่ึงในมหาวิทยาลัยมีอาจารยท่ีมีความรูความสามารถใน
ภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หากสาขาวิชาจะขอความอนุเคราะหควรทําเปนบันทึกเรียนเชิญให
อาจารยท่ีมีความรูความสามารถเปนผูชวยในการแปลภาษา ท้ังนี้สาขาวิชาควรคํานึงถึงระยะเวลาการ
แปลภาษา ควรมีการวางแผนในการเรื่องของระยะของการดําเนินการดวย 

 
9. การหาจุดเดนของหลักสูตรท่ีทําใหหลักสูตรมีความโดดเดนและเปนทางเลือกลําดับตน ๆใน

การเขาศึกษาตอ หรือมีการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น 
 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

สาขาวิชาควรนําผลการสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสียมาเปนขอมูลในการดําเนินการจุดเดน 
เนื่องจากสถานการณในปจจุบันท่ีมีผูสนใจเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง สถานการณในเรื่องของโรค
ระบาดเปนตัวแปรท่ีทําใหเศรษฐกิจแยลง ในการประคองตัวในการใชคาครองชีพท่ีตองมีการประหยัดมากข้ึน 
สาขาวิชาจึงตองมองหาจุดเดนในการบริหารหลักสูตร หรือจัดทําหลักสูตรระยะสั้นท่ีมีการคิดตนทุนท่ีนอยแต
ผู เรียนไดผลลัพธท่ีไปตอยอดใชในชีวิตประจําวันหรือเพ่ือใชตอยอดในการดํารงเลี้ยงชีพได เปนการ
ประชาสัมพันธสาขาวิชาไปอีกทาง เม่ือถึงเหตุการณปกติอาจจะทําใหมีความตองการในการเรียนในสาขาวิชา
เพ่ิมมากข้ึน  

 
10.  เรื่องของงบประมาณ การคิดคํานวณเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาล โดยใหคํานวณเงินจาก สาย

วิทยาศาสตร 3,000 บาท สายสังคม/มนุษย/ครุศาสตร/บริหาร 600 บาท สายแพทย/สาธารณสุข 8,000 บาท 
เชน รับนักศึกษา 30 คน x 3,000 บาท = 90,000 บาท ตอปการศึกษา) 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

การคิดคํานวณใหใสหมายเหตุในการคิดคํานวณไวทายตาราง วาสาขาวิชามีการคิดยอด 

งบประมาณอยางไร เพ่ือปองกันการคิดคํานวณผิด  



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 19 จาก 27 
 

11.  การเขียนเปรียบเทียบหลักสูตรใหชัดเจนแสดงใหเห็นการปรับเปลี่ยนและอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงใหชัดเจน 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

สาขาวิชาควรมีการแบงตารางใหเห็นการเปรียบเทียบใหชัดเจนในแตละสวน และใชการขีดเสน
เพ่ือแบงสวนของขอมูลในแตละสวนวาสิ้นสุดการเปรียบเทียบขอมูล เนื่องจากหลักสูตรมีระยะเวลา 5 ป อาจมี
นักศึกษาตกคางการเปรียบเทียบรายวิชาใหเห็นทุกรายวิชาท่ีชัดเจน เปนประโยชนตอนักศึกษาและสาขาวิชาท่ี
งายตอการสืบคนขอมูลรายวิชาท่ีจะทําการเปดรายวิชาในหลักสูตรเดิม ใหกับนักศึกษา ใหเทียบกับนักศึกษาท่ี
เรียนกับหลักสูตรใหมไดอยางสะดวก และตรงกับความตองการของนักศึกษาท่ีตองการเทียบรายวิชา ให
นักศึกษาในหลักสูตรเกาท่ีตกคางจบกับโครงสรางของหลักสูตร ท้ังนี้ยังเปนการลดการลงทะเบียนท่ีไมตรงกับ
หลักสูตรของนักศึกษา ทําใหเสียเวลาและเงิน ทําใหขอสําเร็จการศึกษาลาชา 

 
12.  แผนการพัฒนาปรับปรุง เรื่องของการพัฒนาอาจารย มีการระบุการพัฒนาดานการเรียนการ

สอน วิจัยและบริการวิชาการ แตการจัดทํากลยุทธไมมีการระบุในเรื่องของบริการวิชาการ 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

สาขาวิชาควรระบุกลยุทธแยกเปนขอ ของแตละดานการพัฒนาเพ่ือแสดงใหเห็นชัดเจนวากลยุทธ
ของการดําเนินการของแตละดานเปนอยางไร  เพ่ือปองกันการระบุขอมูลไมครบถวน 

 
13.   การเขียนวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรมีการเขียนใหตรงกับบริบทของสาขาวิชา 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

สาขาวิชาควรเขียนวัตถุประสงคของหลักสูตรใหตรงกับบริบทท่ีสาขาวิชาเปดทําการสอน ซ่ึงการ
ตั้งวัตถุประสงคควรมีตัวชี้วัดท่ีวัดไดเปนรูปธรรม การเขียนวัตถุประสงคไมจําเปนตองมีจํานวนมาก เนนท่ี
บริบทของการสอนของสาวิชาเปนหลัก 

 

14.  โครงสรางหลักสูตร ควรระบุหมวดวิชาใหครบถวนหรือแยกหมวดวิชาใหชัดเจน 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

สาขาวิชาควรจัดรูปแบบของโครงสรางใหเปนหมวดหมู  แยกเปนหมวดอักษรเพ่ือสะดวกตอการ 
สืบคนขอมูล  ตัวอยางเชน 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
ข . หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  92  หนวยกิต 
     - วิชาเฉพาะ 

 - วิชาเลือก 
ค . หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไมนอยกวา           6  หนวยกิต 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 20 จาก 27 
 

 
15.  โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตควรปรับลดใหหนวยกิตไมมาก เพ่ือใหนักศึกษาไดมี

เวลาบริหารจัดการในเรื่องอ่ืน ๆ ดวย 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

 สาขาวิชาควรทดลองการจัดแผนการเรียนตอปการศึกษาและภาคเรียนกอน  และนับชั่วโมงใน
การเรียนตอสัปดาหวามีมากนอยใหกับนักศึกษาท่ีตองบริหารเวลาในการเรียนและเวลาในการทํากิจกรรม
ระดับคณะและกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย  และคํานึงถึงการบริหารเวลาเรียนท่ีนักศึกษาไมผานการเรียนและ
มีวิชาตอเนื่อง  จะทําใหสาขาวิชาไดทราบและสามารถจัดจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรใหนักศึกษาไดบริหาร
เวลาในกิจกรรมดานอ่ืน ๆ  
 

16. การเขียนปรัชญาของหลักสูตร ใหมีความสั้น กระชับ และตรงกับวัตถุประสงคของสาขาวิชา 

แนวทางการใหขอเสนอแนะ/ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

สาขาควรใชเปนคําเฉพาะท่ีสั้น กระชับ เพ่ือใหเขาใจความหมายไดตรงประเด็น โดยดูจาก
วัตถุประสงคของสาขาเปนขอมูลพ้ืนฐานดวย วาตองวัตถุประสงคในแนวทางอยางไร ใหมีความสอดคลองกัน
ท้ังสองสวน 

 

 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 21 จาก 27 
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 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 23 จาก 27 
 
 ประเด็นขอเสนอแนะ ของหลักสูตรท่ีครบรอบการปรบัปรุง พ.ศ.2564 ของจํานวน 17 หลักสูตร ท่ีเปดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ท่ีผานการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถจําแนกรายการสาขาวิชาท่ีพบประเด็นดังกลาวไดดังตารางตอไปนี้ 

(ตาราง การรวบรวมประเด็นขอเสนอแนะของหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง พ.ศ. 2564 จํานวน 17 หลักสูตร) 

ประเด็นขอเสนอแนะ สาขาวิชาที่พบขอเสนอแนะ* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ตรวจสอบการพิมพ การสะกดคํา ใหถูกตองตามหลักไวยกรณ  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ยังมีการระบุไม
ชัดเจนตรงกับบริบทของสาขาวิชาท่ีตองการ 

√ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √  √  

การเขียน PLO ใหสอดคลองและชัดเจนกับศาสตรของสาขาวิชา โดย
มีความเชื่อมโยงกับรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตร 

√ √  √ √ √  √ √ √  √ √   √  

ผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร เชน ผลงานวิชาการไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน/ผลงานวิชาการไมระบุเลขหนาใหครบถวน/ผลงานวิชาการ
ไมตรงกับศาสตรของหลักสูตร 

     √  √ √   √ √ √  √  

คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร เชน คุณวุฒิไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา /ใส
ขอมูลไมตรงกับประวัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชนปจบ 
สถาบันท่ีจบ ประสบการณการทํางาน 

  √ √ √  √ √ √ √  √ √    √ 



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 24 จาก 27 
 

ประเด็นขอเสนอแนะ สาขาวิชาที่พบขอเสนอแนะ* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

แผนการพัฒนาปรับปรุง เรื่องของการพัฒนาอาจารย มีการระบุการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ แตการจัดทํา
กลยุทธไมมีการระบุในเรื่องของบริการวิชาการ 

  √ √  √   √    √     

คําอธิบายรายวิชายังไมอธิบายใหเห็นถึงความชัดเจนรายวิชาท่ีสอน /
เนื้อหายังไมครอบคลุมทุกสวน/ยังไมมีความทันสมัย ยังคงมีความใกล
กับของเดิม 

 √ √ √       √  √  √ √ √ 

ตรวจสอบการแปลภาษาอังกฤษ ของชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาให
ตรงกับหลักของภาษาอังกฤษ 

  √ √ √ √ √       √ √   

แผนกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูลงสูรายวิชา ใน
หมวดวิชาเฉพาะดาน ยังไมกระจายใหครอบคลุมทุกดาน 

√    √   √   √ √ √  √  √ 

การหาจุดเดนของหลักสูตรท่ีทําใหหลักสูตรมีความโดดเดนและเปน
ทางเลือกลําดับตน ๆในการเขาศึกษาตอ หรือมีการจัดทําหลักสูตร
ระยะสัน้ 

  √  √      √ √  √  √ √ 

การจัดรายวิชาท่ีมีศาสตรท้ังสองศาสตรในสาขาวิชา ควรมีการจัด
สัดสวนใหรายวิชามีจํานวนท่ีเทา ๆ กันท้ังสองศาสตร 

    √       √     √ 

การเขียนปรัชญาของหลักสูตร ใหมีความสั้น กระชับ และตรงกับ
วัตถุประสงคของสาขาวิชา 

      √      √ √ √   

การเขียนวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรมีการเขียนใหตรงกับบริบท
ของสาขาวิชา 

     √       √ √ √ √  



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 25 จาก 27 
 

ประเด็นขอเสนอแนะ สาขาวิชาที่พบขอเสนอแนะ* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

เรื่องของงบประมาณ การคิดคํานวณเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาล โดยให
คํานวณจาก สายวิทศาสตร 3,000 บาท สายสังคม/มนุษย/ครุ
ศาสตร/บริหาร 600 บาท สายแพทย/สาธารณสุข 8,000 บาท เชน 
รับนักศึกษา 30 คน x 3,000 บาท = 180,000 บาท ตอปการศึกษา) 

√ √       √ √   √  √   

โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตควรปรับลดใหหนวยกิตไมมาก 
เพ่ือใหนักศึกษาไดมีเวลาบริหารจัดการในเรื่องอ่ืน ๆ ดวย 

  √    √         √ √ 

โครงสรางหลักสูตร ควรระบุหมวดวิชาใหครบถวนหรือแยกหมวดวิชา
ใหชัดเจน รวมถึงการจัดเรียงรหัสของแตละหมวดวิชาจากเลขลําดับ
นอยไปหามาก เพ่ือสะดวกตอการจัดเรียงและสืบคน 

     √   √ √    √  √  

การระบุคุณสมบัติผูเขารับการศึกษา ควรระบุขอใหชัดเจนถึง
คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา 

           √ √     

การคิดหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ ควรดูเนื้อหารายวิชาและจัด
หนวยกิตใหเหมาะสม หากมีการบรรยาย และมีทฤษฎีควรใชเปน  
3(2-2-5)   

  √     √          

การเขียนเปรียบเทียบหลักสูตรใหชัดเจนแสดงใหเห็นการปรับเปลี่ยน
และอธิบายการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน 

  √    √ √    √  √ √   

รายวิชาในหมวดเฉพาะดาน ยังไมมีรายวิชาท่ีเปนรายวิชาท่ีเนน
ทางดานศาสตรท่ีเปดการเรียนการสอน ควรเพ่ิมรายวิชาเฉพาะดาน
ในโครงสรางหลักสูตร 

     √        √    



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 26 จาก 27 
 

ประเด็นขอเสนอแนะ สาขาวิชาที่พบขอเสนอแนะ* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

จํานวนรับนักศึกษาในแตละชั้นป เนื่องจากสถานการณปจจุบันท่ีมี
การสมัครเรียนของนักศึกษาลดลง ควรมีการทบทวนจํานวนรบั
นักศึกษาของสาขาวิชา ใหมีความสอดคลองการแผนงบประมาณของ
สาขาวิชา 

       √      √    

การระบุปญหาของนักศึกษาแรกเขา ควรระบุปญหาใหชัดเจนเพ่ือหา
กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขไดตรงปญหา 

      √     √  √    

การจัดทํารายวิชาควรมีการบูรณา กับศาสตรอ่ืน ๆ √ √                
ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ควรมี
การระบุป หลังจากหลักสูตรไดดําเนินการแลว 2 ป เชนหลักสูตร
ปรับปรุงป  2564  ควรมีการเผยแพร ตั้งแตป 2566 หรือ 2567 เปน
ระยะครึ่งหนึ่งของหลักสูตรท่ีมีการดําเนินการแลว 

    √        √   √  

 

หมายเหตุ    *  หมายถึงลําดับท่ีชื่อสาขาวิชาดูไดจากบทท่ี 3  วิธีการวิเคราะห  หัวขอ ประชากร/กลุมตัวอยาง/แหลงขอมูล 

 หมายเหตุ   √  หมายถึงสาขาวิชาไดประเด็นขอเสนอแนะนั้น ๆ  



 งานเชิงวิเคราะห : เรื่องการใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อสุกล : นางศิริวรรณ ปราชญประยูร   

ตําแหนง :  นักวิชาการศึกษา หนา 27 จาก 27 
 
 

ประวัติผูเขียนประวัติผูเขียน 

 

 

 

ช่ือ สกุล    นางศิริวรรณ  ปราชญประยูร 

 

ท่ีอยู    128  หมู 6 ตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 

ตําแหนงปจจุบัน นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตร) สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริหาร (ศศ.บ) 

    มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2549 

 

ประวัติการทํางาน  2547 - 2560     นักบริหารงานท่ัวไป สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

    2560 – ปจจุบัน  นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 


