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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับ

บณัฑิตศึกษา 2) ศึกษากระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาพ.ศ. 2558 3) นําเสนอแนวทาง
การพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร เครื่องมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ 1) แบบบนัทกึขอ้มลูสภาพของหลกัสตูร 
2) แบบสอบถามระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 3) ประเดน็คาํถามหลกัในการสมัมนา
กลุ่มอ้างองิผูเ้ชี่ยวชาญ วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิคุณภาพดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหาแบบลงขอ้สรุป ผลการวจิยั พบวา่ 

1. ปีการศกึษา 2555-2560 มหาวทิยาลยัเปิดสอน 62 หลกัสตูร อาจารยป์ระจําหลกัสตูรครบ
จาํนวนตามเกณฑ ์หลกัสตูรบณัฑติศกึษา 10 หลกัสตูร มหีน่วยกติ 36-48 หน่วยกติ หลกัสตูรปรญิญา
ตร ี52 หลกัสตูร มหีน่วยกติ 81-167 หน่วยกติ ระยะเวลาทีส่กอ.รบัทราบหลกัสตูร 54-1,080 วนั รอผล
การรบัทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 7 หลกัสูตร ส่วนใหญ่ผ่านการประเมนิ
คุณภาพ ไมผ่า่น 5 หลกัสตูร  

2. กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม เมื่อพจิารณาตาม
หลกัการพฒันาหลกัสตูรของ ทาบา 7 ขัน้ ในภาพรวมและรายขัน้ มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก โดยขัน้
ที ่7 “การกําหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิและวธิกีารประเมนิ” ใหเ้ป็นไปตามกรอบ TQF เป็นรายการทีม่รีะดบั
การปฏบิตัทิีม่คีา่เฉลีย่สงูทีสุ่ด และขัน้ที ่1 “การวนิิจฉยัความตอ้งการ” เป็นรายการทีม่รีะดบัการปฏบิตัิ
ทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด โดยมกีารประเมนิความพรอ้มของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

3. แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการบรหิารจดัการ มหาวทิยาลยัโดย
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ควรจดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบักระบวนการพฒันาหลกัสูตรแก่อาจารยป์ระจํา
หลกัสูตร มคีู่มอืทีช่ดัเจน มกีลไกในการกํากบัตดิตาม จดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอ เหมาะสม ดา้น
การดําเนินการ ควรพฒันาหลกัสูตรตามหลกัการของทาบา 7 ขัน้ โดยเน้นการพฒันาแต่ละขัน้ ใน
ประเดน็ทีม่รีะดบัการปฏบิตัติํ่าทีสุ่ด โดยเฉพาะขัน้การวนิิจฉยัความตอ้งการ ควรใชก้ระบวนการวจิยัที่
มคีุณภาพ ใหค้รอบคลุมและทัว่ถงึกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่ 

 
 หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ  ลายมอืชือ่......................................................................
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the curriculum of the undergraduate and 

graduate levels, 2) to study the curriculum development process based on Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF 2009 and the Curriculum Standards of Higher Education 
2015, and 3) to propose guidelines for developing the curriculum development process.  The tools 
used in this study include 1) a record form of the curriculum figure, 2) a questionnaire of 
performance levels in curriculum development process, and 3) the key questions in connoisseurship 
seminar. Quantitative data were analyzed by using mean/standard deviation, and content analysis 
with conclusion. The results were as follows. 

1. In academic year 2012-2017, the university offered a total of 62 programs with the amount 
of responsible program lecturers in each program that met the standard of the higher education. Ten 
graduate programs offered 36-48 credits. Fifty two undergraduate programs offered 81-167 credits. 
Office of the Higher Education Commission (OHEC) approved each program in 54-1,080 days. 
Seven curriculums had been waited for stamping. Most of the programs passed the quality 
assessment for higher education, only 5 programs were failed. 

2. The curriculum development process of Pibulsongkram Rajabhat University based on the 
seven-steps development of Taba's curriculum development as a whole and in each step has been 
implemented at a high level. The mean of step 7 “determination of what to be evaluated and the 
means of doing it” according to the TQF was at the highest average as a practical level. And step 1 
“demand diagnosis” was at the lowest average as a practical level with the university's readiness to 
meet the Curriculum Standards of Higher Education 2015. 

3. According to the guidelines for developing the curriculum development process of 
Pibulsongkram Rajabhat University in the management aspect, related organization of society larger 
the university should provide a training course and clear manual (responsible program lecturers) to 
educate the process of c.d. There should also be a good mechanism to monitoring and follow up. 
And the appropriate budget should be allocated. For the implementation aspect, each program 
should be developed in accordance with Taba’s principles by focusing on each step of the 
development which revealed the lowest level of performance, especially at the step of “demand 
diagnosis” which was the diagnosis by using quality research process that covers all groups of 
stakeholders. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์เล่มน้ี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตากรุณาและให้กําลงัใจของผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ผอ่งลกัษม ์จติตก์ารุญ อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละรองศาสตราจารยว์ริาพร
พงศ์อาจารย์ อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ร่วม ทีก่รุณาให้คําปรกึษา แนะนํา แก้ไขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ในทุกขัน้ตอนของการทาํวทิยานิพนธด์ว้ยความเสยีสละและเอาใจใสอ่ยา่งดยีิง่ ผูว้จิยัขอกราบ
ขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 
 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย ์ดร.อารยี ์ปรดีกุีล ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วารรีตัน์ แก้วอุไร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลกัษณ์ 
วริยิะสมุน กรรมการและเลขานุการ ทีก่รณุาใหข้อ้แนะนําในการสอบอยา่งดยีิง่ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.คงศกัดิ ์ศรแีกว้ รองศาสตราจารยด์ร.สขุแกว้
คําสอน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พทิกัษ์ อยู่ม ีผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภลกัษณ์ วริยิะสุมน และ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณฏัฐริา ทบัทมิ ทีก่รุณาตรวจสอบเครื่องมอืในการวจิยัและใหข้อ้เสนอแนะ
ในการปรบัแกไ้ข 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.คงศกัดิ ์ศรแีกว้ รองศาสตราจารย ์ดร.สขุแกว้
คําสอน รองศาสตราจารย ์ดร.ธชัคณิน จงจติวมิล ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐริา ทบัทมิ ผูช้่วย
ศาสตราจารยด์ร.ปิยวรรณ ศุภวทิติพฒันา ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เอือ้บุญ ทีพ่ึง่ ผูช้่วยศาสตราจารย์
ดร.ธมัมะทนินา ศรสีุพรรณ อาจารย ์ดร.วรารตัน์ วรริกัษ์ อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม
และคุณอธิพงศ์ ครูสอนดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหลกัสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ขา้รว่มการสมัมนาและใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ 
 การวจิยัครัง้นี้ ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ในการใหทุ้น
สนับสนุน อาจารย์ประจําหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการให้ข้อมูลตอบ
แบบสอบถาม อาจารย์ประจําหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการทดลองใช้
แบบสอบถาม เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ บุคลากรกองนโยบายและแผน กองมาตรฐานวชิาการและ
ประกนัคณุภาพการศกึษาใหค้วามชว่ยเหลอื แนะนํา ซึง่ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ 
 คณุคา่และประโยชน์อนัเกดิจากวทิยานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหเ้ป็นกตเวทติาแด่คุณ
พอ่ คณุแม ่ครอูาจารยผ์ูส้ ัง่สอน เจา้ของผลงานทีผู่ว้จิยันํามาศกึษาอา้งองิและผูม้พีระคณุทุกท่าน 
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