
 

ขั้นตอนและผลการพัฒนาหลักสูตรวชิา (Module) 

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โดยเปดิโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มสี่วนร่วม 

(สถานประกอบการ นักวิชาการ ศิษย์เก่า) มาร่วมวิพากษห์ลกัสูตรชุดวชิา 

(Module) ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรชุดวิชา (Module)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ล าดับ

ที ่

ผลการด าเนินการ สถานะ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม  วา่ด้วยการศึกษาตลอดชีวิต  

พ.ศ. 2562 

ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 162(10/2562) วันท่ี 

30 พฤศจิกายน 2562 

2. อบรมเชงิปฏิบัตกิาร  เร่ือง  “การ

ออกแบบชุดวชิา (Module)   ใน

หลักสูตร” 

จัดในระหว่างวันท่ี 16 - 17 ธันวาคม 2562   

วิทยากรโดย  :  

รศ.ดร.ลลิลี่  กาวีตะ๊  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

ผู้เข้าร่วม  :  รองวิชาการทุกคณะ และอาจารยป์ระจ าหลักสูตรท่ีมีความสนใจ

ในการพัฒนาชุดวิชา (Module)   

ท่ีเป็น Credit Bank  และ Non-Degree    จ านวน 73  คน 

สาระส าคัญที่ได้รับจากการอบรม  :  คณะและหลักสูตรสาขาวิชาได้แนวคดิ

ในการพัฒนาชุดวิชาให้เป็นตามความตอ้งการของผู้เรียนอยา่งแท้จริงเพื่อเป็น

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในทุกชว่งวัย ทัง้ในสว่นของ

ผู้เรียนท่ีต้องการสะสมหน่วยกิต เพื่อรับปริญญา (Credit Bank)  และผู้เรียนท่ี

ตอ้งการพัฒนาทักษะในการปฏบัิตงิาน (Up Skill / Re Skill)  เพื่อรับใบรับรอง 

(Certificate) (Non-Degree)  รวมถึงการวเิคราะห์หาแนวทางรูปแบบการจัดการ

เรียนท่ีเหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ทักษะหรือองคค์วามรู้ท่ีจะเกดิกบัผู้เรียน 

3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน

การพัฒนาชุดวชิา(Module)   

มหาวทิยาลัยได้จัดสรรงบประมาณภายใต้งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  ระยะ 20 ป ี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  ใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่บัณฑตินักปฏิบัตอิย่าง

มอือาชพี เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  โดยทุกคณะจะได้รับการจัดสรร

งบประมาณคณะละ  50,000 บาท เพื่อใชใ้นการขับเคลื่อนการพัฒนาชุดวชิา 

(Module)   

4. พัฒนาแบบฟอร์มในการเปิดชุดวชิาใหม่

(Module)  และก าหนดช่วงเวลาและ

ขั้นตอนการน าเสนอชุดวชิาผ่าน

คณะกรรมการชุดตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาแบบฟอร์มขอเปิดชุดวิชาใหม่(Module)  

เรียบร้อยแลว้ และประสานคณะและหลักสูตรเพื่อการน าไปใช้ 

4.2  มหาวทิยาลัยได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนนิการพัฒนาหลักสูตรชุด

วชิา (Module)  ดังนี้ 

ที่ คณะกรรมการชุดต่างๆ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

1. น าเสนอหลักสูตรคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร/กรรมการวิพากษ์

หลักสูตร  โดยคณะกรรมการวิพากษ์

ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 

2563 



ล าดับ

ที ่

ผลการด าเนินการ สถานะ 

หลักสูตรต้องประกอบไปด้วยสถาน

ประกอบการ นักวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับศาสตร์ 

2. น าเสนอหลักสูตรคณะกรรมการ

ประจ าคณะ/คณะกรรมการบรหิาร

คณะ 

มกราคม – มนีาคม 2563 

3. น าเสนอหลักสูตรคณะกรรมการจัด

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

มนีาคม - พฤษภาคม 2563 

4. น าเสนอหลักสูตรกรรมการสภา

วิชาการ 
มนีาคม - พฤษภาคม 2563 

5. น าเสนอหลักสูตรกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 
มนีาคม - พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรวิชา (Module) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม (สถานประกอบการ นักวิชาการ ศิษย์เก่า) มาร่วม

วิพากษ์หลักสูตรชุดวิชา (Module) 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

ข้อมูลผู้ทรงภายนอก ข้อเสนอแนะ 
ชื่อ ดร.กฤษดา  กาวีวงค์  (นักวิชาการ) 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก 
 

1. ควรเพิ่มการประเมินผลการเรียนโดยการสอบในชุด
วิชา (Module) ทุกรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องส าอาง  

 
ข้อมูลผู้ทรงภายนอก ข้อเสนอแนะ 

ชื่อ ดร.จุรัญญา  อ่อนน้อม  (สถาน
ประกอบการ) 
หน่วยงาน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดา
ริน แลบบอราทอรี่ส์ จ ากัด 
 

1. เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา HCPD361 การประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และ HCPD362 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย มีความรู้ด้านมาตรฐานและ
กฏหมายที่เก่ียวข้อง จึงควรเพิ่มค าอธิบายรายวิชาในที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
ข้อมูลผู้ทรงภายนอก ข้อเสนอแนะ 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.สาคร  สร้อยสังวาล 
(นักวิชาการ) 
หน่วยงาน : ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานอย่าง
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  
 

1. หลักสูตรควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือกระบวนการ
คัดเลือกผู้ที่จะมาเรียนในชุดวิชาโมดูลให้ชัดเจน 
2. หลักสูตรควรจัดท ากระบวนการฝึกอบรม (train the trainer) 
ว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการในการฝึกอบรมอะไรบ้าง อย่างไร 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมกี่วัน กี่ชั่วโมง  
3. หลักสูตรควรก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนด้วยว่าควรจะมี
คุณสมบัติอย่างไร 
4. ควรจัดเรียงล าดับหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะอบรม โดยหัวข้อหรือ
เนื้อหาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควรน ามาจัดอบรมให้ต่อเนื่องกัน
และจัดเรียงอยู่ด้วยกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องโดยให้
พิจารณาจากรายวิชาที่อยู่ในชุดวิชานี้ 

ชื่อ : อาจารย์ชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์ (นักวิชาการ) 
หน่วยงาน : คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ผู้สอนหรือวิทยากรควรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ 
2. ควรจะพัฒนาชุดวิชานี้ต่อไป เพราะเป็นชุดวิชาที่ตอบสนองต่อ
โลกในอนาคตซึ่งก็คือโลกของท้องถิ่นเนื่องจากมีการบูรณาการ
หลายศาสตร์เข้ามาและเป็นชุดวิชาที่สอดคล้องกับศาสตร์
พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ควรพัฒนาชุดวิชาโมดูลให้เป็นรายวิชาเลือกเพ่ือให้นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเลือกเรียนและอาจารย์ผู้สอนสามารถใช้ชุดวิชานี้ใน
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
4. ชุดวิชาโมดูลจะเปิดการเรียนการสอนได้ หลักสูตรควรจะได้รับ
การสนับสนุนจากองคาพยพที่เกี่ยวข้อง  เช่น ห้องเรียนที่มีชีวิต 
การได้รับการสนับสนุนจากคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งสังคม 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ข้อมูลผู้ทรงภายนอก ข้อเสนอแนะ 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า   
                                     เปรมประสิทธิ์ 
(นักวิชาการ) 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

1. มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับค าว่า “นวัตกรรม” คือสิ่งใหม่ที่
ท้องถิ่นขาดในเชิงการปฏิบัติเจ้าหน้าที่สามารถท าได้ แต่ในเชิง
ทฤษฎีจะสอดแทรกเนื้อหานวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ให้ดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร 
2. ควรมีการศึกษาภาคทฤษฎีและการปฏิบัติรวมถึงการศึกษาดู
งาน ซึ่งอาจจะยกเป็น 1 รายวิชา เช่น รายวิชาภูมิภาคศึกษา 
หรือสอดแทรกการศึกษาดูงานในรายวิชาต่างๆ 
3. ปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ตามค าอธิบาย
รายวิชา 
4. กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนชัดเจน แต่ต้องน่าดึงดูความสนใจ
ผู้เรียนด้วยสิ่งใหม่ เช่น วิชาการตลาดภาครัฐ ต้องเน้นไปที่การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างวิธีการขาย จาก offline เป็น Online 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการขายอย่างไร เรียน
จบหลักสูตรแล้วสามารถปฏิบัติขายบนโลกออนไลน์ได้จริง มี
ตลาดรองรับได้จริง เป็นต้น 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.ดาริน  คงสัจวิวัฒน์ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร (นักวิชาการ) 

1.  รายวิชาภาวะผู้ ส าหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
กรรมการเห็นควรว่าควรปรับเปลี่ยนให้น่าสนใจมากขึ้น 
เนื่องจาก กลุ่มผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าใน
ท้องถิ่นจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ควรเป็นรายวิชาที่น่าสนใจ
กว่านี้ เช่น การจัดการผังเมือง การจัดการทุนทางสังคมและ
การเพ่ิมมูลค่า เป็นต้น โดยเน้นการน าไปใช้ได้จริง 
2. รูปแบบการสอนควรเน้นการท ากิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและได้ลงมือปฏิบัติจริง 
3. ควรพัฒนาหลักสูตรโมดูลให้สามารถเทียบโอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีได้ เนื่องจากจะสามารถดึงดูดกลุ่มผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ข้อมูลผู้ทรงภายนอก ข้อเสนอแนะ 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.เภสัชกร เกียรติศักดิ์  แซ่อิว 
(นักวิชาการ) 
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก  

1. เพ่ิมรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละรายวิชาว่าจะสอนหัวข้อ
เรื่องอะไรบ้างในแต่ละคาบ เนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับชั่วโมง
การสอน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
2. ระบุกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาให้ชัดเจน 
3. การวัดผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมตาม LO ที่ก าหนดของชุด
วิชา 

4. แหล่งฝึกปฏิบัติจัดให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับชุดวิชา 
ชื่อ : อาจารย์ ดร.กีรติ กิจธีระวุฒิพงษ์ 
(นักวิชาการ) 
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
พุทธชินราช 

1. . เพ่ิมรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละรายวิชาว่าจะสอนหัวข้อ
เรื่องอะไรบ้างในแต่ละคาบ เนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับชั่วโมง
การสอน และครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา  
3. การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละ LO ให้ระบุให้ชัดเจนว่า
สามารถประเมินด้วยวิธีใด วัดได้อย่างไร วัดกี่เปอร์เซ็นต์ 
4. แหล่งฝึกปฏิบัติจัดให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับชุดวิชา 
5. รายวิชาทฤษฏีและฝึกปฏิบัติระบุให้ชัดเจนว่าจะวัด
ประเมินผลทักษะด้านใด ระบุวิธีการวัดให้ชัดเจน ครอบคลุมทุก
กิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
ข้อมูลผู้ทรงภายนอก ข้อเสนอแนะ 

ชื่อ : รองศาสตราจารย์บุษบา  สร้อยระย้า 
(นักวิชาการ) 
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ตรวจสอบความเหมาะสมของจ านวนชั่วโมงการสอน 
(บรรยาย/ปฏิบัติการในแต่ละหัวข้อของรายวิชา 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ  โสฬส 
(นักวิชาการ) 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

1. ตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่
ละหัวข้อของรายวิชาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 2. ตรวจสอบการก าหนดวิธีการวัดผลและการประเมินผลให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ข้อมูลผู้ทรงภายนอก ข้อเสนอแนะ 

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก พรามณ์ศิริ 
(นักวิชาการ) 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

1. ชื่นชมรายละเอียดของหลักสูตรโมดูล เนื้อหารายวิชา เทคนิค
การเรียน และการประยุกต์ใช้ของชุดวิชาในโมดูลมีความทันสมัย 
และเหมาะสมต่อผู้ที่สนใจทั้งในด้านนักศึกษา เจ้าของธุรกิจ หรือ
ผู้ที่สนใจน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบัน 

 2. เสนอให้การเพ่ิมเครือข่ายหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่
ร่วมการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานชุมชนท้องถิ่น และ
ภาครัฐเพื่อบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน เพ่ือต่อยอด
ทักษะให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ 

ชื่อ : คุณภัทรธิดา ภารังกูล (สถานประกอบการ) 
หน่วยงาน : เจ้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จีพี พรี
ฟอร์ม แอนด์ พลาสติก 

1. เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจในยุคปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็นการ
ต่อยอดทักษะ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ได้จริงในภาค
ธุรกิจ 

 2. เสนอให้มีการเพ่ิมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน 
และให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงหลักสูตรโมดูลนี้ในกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย 

 


