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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

รายชื่อผ ูเ้ชี่ยวชาญในการวิจยั 
 

   1. รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา 
   2. รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญในการสมัมนาวพิากษ์เกีย่วกบัแนวทางการพฒันา 
       หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
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รายชื่อผ ูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิศ์รีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจยัและบริการ
วชิาการ 

2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พทิกัษ์ อยูม่ ีรองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร 
3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณฏัฐริา ทบัทมิ รองอธกิารบดฝ่ีายพฒันาคุณภาพการศกึษา 
4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภลกัษณ์ วริยิะสุมน อาจารยป์ระจําคณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คําสอน อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั คณะครุ

ศาสตร ์
 

รายชื่อผ ูเ้ชี่ยวชาญด้านหลกัสตูรในการสมัมนาวิพากษ์เกี่ยวกบัแนวทางการพฒันา
หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ ์ศรแีก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจยัและบรกิาร

วชิาการ 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณฏัฐริา ทบัทมิ รองอธกิารบดฝ่ีายพฒันาคุณภาพการศกึษา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คําสอน อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั คณะครุ

ศาสตร ์
4. อาจารย ์ดร.วรารตัน์ วรริกัษ์ อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมัมะทินนา ศรสีุพรรณ อดตีรองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะ

วทิยาการจดัการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธชัคณิน จงจติวมิล อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ

เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง อดีตรองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
9. คุณอธพิงศ ์ครสูอนด ีผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตรวจหลกัสตูรจาก สกอ. 
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ภาคผนวก ข 

 
หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการทาํวิจยั 

 
1. บนัทกึขอ้ความ ขอความอนุเคราะหต์รวจสอบเครือ่งมอื 
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาํแพงเพชร 
3. หนังสอืขอความอนุเคราะหใ์หน้ักศกึษาเขา้เกบ็ขอ้มลูจากอาจารยป์ระจํา

หลกัสตูร 
4. บนัทกึขอ้ความขอความอนุเคราะหเ์ขา้ร่วมสมัมนา “แนวทางการพฒันา

หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558” 

5. หนังสอืขอความอนุเคราะหเ์ขา้รว่มสมัมนา “แนวทางการพฒันาหลกัสตูร
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558” 
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บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

ที่  บว. ว ๘๘๓/๒๕๕๙              วนัที่  ๙   ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 

เร ื่อง  ขอความอนุเคราะหต์รวจสอบเครือ่งมอื 
 

เร ียน   
  

ดว้ยนายลกูขวญั อนิทรค์ลา้ย นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รหัสนักศึกษา ๕๕๙๔๐๕๐๓๗ กําลังอยู่ระหว่างการทํา
วทิยานิพนธ ์เรือ่ง การนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . ๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ . ๒๕๕๘ โดยมผีูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ผ่องลกัษม์
จติตก์ารญุ และรองศาสตราจารยว์ริาพร  พงศอ์าจารย ์เป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

ในการน้ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม พจิารณาแลว้เหน็ว่าท่าน
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในเรื่องน้ีเป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ท่านตรวจสอบเครื่องมอืวจิยัในครัง้น้ี เพื่อนักศกึษาจะได้นําไปปรบัปรุงแก้ไข และ
ดาํเนินการต่อไป 

 
จงึเรยีนเพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามอนุเคราะห ์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.สวุารยี ์วงศว์ฒันา) 
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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ที่  ศธ ๐๕๓๘.๑(๘)/๒๐๙๔                              บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

       ๑๕๖ หมู ่ ๕  ตาํบลพลายชุมพล 
                                                                          อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก   
       ๖๕๐๐๐ 
 

         ๒๐  ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 
 

เร ื่อง    ขอความอนุเคราะหต์อบแบบสอบถาม 
 

เร ียน    อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑. เครือ่งมอืในการวจิยั           จาํนวน  ๓๐  ชุด 
 

ดว้ยนายลูกขวญั  อนิทร์คลา้ย นักศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน รหสันักศกึษา ๕๕๙๔๐๕๐๓๗ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 
กําลงัดําเนินการทําวทิยานิพนธ์เรื่อง การนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราช
ภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมผีูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ผอ่งลกัษม ์จติตก์ารุญ 
และรองศาสตราจารยว์ริาพร พงศอ์าจารย ์เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และผูว้จิยัมคีวามจาํเป็น
ในการตรวจสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) ในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรและ
ขอ้เสนอแนะของอาจารยป์ระจําหลกัสตูรในการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 
โดยเหน็วา่มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร มบีรบิทใกลเ้คยีงกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จงึใคร่ขอความอนุเคราะห์
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา รวม ๓๐ คน เป็นผูใ้หข้อ้มลูใน
การตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยัน้ี และเมือ่ดาํเนินการเสรจ็สมบรูณ์แลว้ ขอความกรุณาสง่เครื่องมอื
วจิยัมาตามซองจดหมายที่แนบมาพรอ้มกบัจดหมายฉบบัน้ี ภายในวนัที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อประโยชน์แก่นักศกึษาจกัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนของการวจิยัต่อไป หากท่านมขีอ้สงสยัหรอื
ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถตดิต่อไดท้ีน่ายลกูขวญั อนิทรค์ลา้ย เบอรโ์ทร ๐๘๙-๑๙๓๔๓๑๕ 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามอนุเคราะหจ์ากทา่น และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี 
                      

 
 

 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
โทร/โทรสาร  ๐–๕๕๒๔–๑๗๑๑  

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.สวุารยี ์วงศว์ฒันา) 
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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บนัทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
ที่  บว. ว ๙๖/๒๕๖๐          วนัที่  ๑  มนีาคม  ๒๕๖๐ 
เร ื่อง  ขอความอนุเคราะหใ์หน้กัศกึษาเขา้เกบ็ขอ้มลูจากอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
 

เร ียน  
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑. เครือ่งมอืในการวจิยั      จาํนวน   ๔๑๕ ชุด 
 

ดว้ยนายลูกขวญั  อนิทร์คลา้ย นักศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม กําลงัอยู่ระหว่าง
การทาํวทิยานิพนธเ์รื่อง การนําเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม  ตามกรอบมาตรฐานค ุณ วุฒิ ระด ับอ ุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ . ๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ . ๒๕๕๘ โดยมวีตัถุประสงค ์๑) เพือ่ศกึษาสภาพหลกัสตูร
ในระดบัปรญิญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม ๒) เพื่อศึกษา
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏั
พบิูลสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๓) เพื่อนําเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันา
หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมผีูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร.ผอ่งลกัษม ์จติตก์ารุญและรองศาสตราจารยว์ริาพร พงศอ์าจารย ์เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

ในการน้ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม จงึใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้
นายลกูขวญั อนิทรค์ลา้ย เขา้เกบ็ขอ้มลูจากอาจารยท์ุกคนในคณะท่าน ในระหวา่งวนัที ่๒–๑๒ มนีาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หากท่านตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อทีน่ายลูกขวญั อนิทรค์ลา้ย เบอรโ์ทร ๐๘๙-
๑๙๓๔๓๑๕ 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามอนุเคราะห ์และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี 
 

 
 
 
 

 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.สวุารยี ์วงศว์ฒันา) 
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
ที่  บว. ว ๒๐๗/๒๕๖๐          วนัที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
เร ื่อง  ขอความอนุเคราะหเ์ขา้รว่มสมัมนา “แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม” 
 

เร ียน   
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการวเิคราะหร์ะดบัการปฏบิตัขิองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในกระบวนการ 
พฒันาหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม” 

๒. แนวทางทีค่วรจะเป็นของการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรมหาวทิยาลยั 
 ราชภฏัพบิลูสงคราม 

  ๓. แบบประเมนิแนวทางทีค่วรจะเป็นของการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
    

ดว้ยนายลูกขวญั  อนิทร์คลา้ย นักศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน รหสันักศกึษา ๕๕๙๔๐๕๐๓๗ กําลงัอยู่ระหว่างการทําวทิยานิพนธ ์
เรื่อง การนําเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม  ตามกรอบมาตรฐานค ุณวุฒิระดบัอ ุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ . ๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอ ุดมศึกษาพ.ศ . ๒๕๕๘ โดยมผีูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลกัษม์ จติต์
การุญ  และรองศาสตราจารย์วิราพร พงศ์อาจารย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งใน
กระบวนการวิจยัครัง้น้ีจําเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยวิธีการจัดสมัมนากลุ่มอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship Seminar) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

ในการน้ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม พจิารณาแลว้เหน็วา่ทา่นเป็นผู้
ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ในเรื่องน้ีเป็นอย่างด ีจงึใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเขา้
ร่วมการสมัมนาเกี่ยวกบัประเดน็ดงักล่าวในวนัที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น . ณ  ห้อง
ประชุมทีป วิชญ์ ท  ๓๐๘ อาคารทีป วิชญ์ ส ํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาล ัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

 

จงึเรยีนเพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามอนุเคราะห ์และขอขอบคุณทา่น มา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.สวุารยี ์วงศว์ฒันา) 
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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ที่  ศธ ๐๕๓๘.๑(๘)/๒๐๓                       บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

       ๑๕๖ หมู ่ ๕  ตาํบลพลายชุมพล 
                                                                          อาํเภอเมอืงฯ จงัหวดัพษิณุโลก ๖๕๐๐๐ 
 

           ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 

เร ื่อง    ขอความอนุเคราะหเ์ขา้รว่มสมัมนา “แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม” 

 

เร ียน  คุณอธพิงศ ์ ครสูอนด ี
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการวเิคราะหร์ะดบัการปฏบิตัขิองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในกระบวนการ 
    พฒันาหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม” 
๒. แนวทางทีค่วรจะเป็นของการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรมหาวทิยาลยั 
    ราชภฏัพบิลูสงคราม 

  ๓. แบบประเมนิแนวทางทีค่วรจะเป็นของการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

 

ดว้ยนายลูกขวญั  อนิทร์คลา้ย นักศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน รหสันักศกึษา ๕๕๙๔๐๕๐๓๗ กําลงัอยู่ระหว่างการทําวทิยานิพนธ ์
เรื่อง การนําเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม  ตามกรอบมาตรฐานค ุณวุฒิระดบัอ ุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ . ๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอ ุดมศึกษาพ.ศ . ๒๕๕๘ โดยมผีูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลกัษม์ จติต์
การุญ  และรองศาสตราจารย์วิราพร พงศ์อาจารย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งใน
กระบวนการวิจัยครัง้น้ีจําเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยวิธีการจัดสมัมนากลุ่มอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship Seminar) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

ในการน้ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม พจิารณาแลว้เหน็วา่ท่านเป็นผู้
ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ในเรื่องน้ีเป็นอย่างด ีจงึใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเขา้
ร่วมการสมัมนาเกี่ยวกบัประเดน็ดงักล่าวในวนัที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น . ณ  ห้อง
ประชุมทีป วิชญ์ ท  ๓๐๘ อาคารทีป วิชญ์ ส ํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาล ัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามอนุเคราะหจ์ากทา่น และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี 
                  

                      ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.สวุารยี ์วงศว์ฒันา) 
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ค 
 

เครือ่งม ือที่ใช้ในการวิจยั 
 
1. แบบบนัทกึขอ้มลู การวเิคราะหส์ภาพหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2555-2560 
2. แบบสอบถามเพือ่การวจิยั เรือ่ง แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร 

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาพ.ศ. 2558 
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ตาราง 22 แบบบนัทกึขอ้มลู การวเิคราะหส์ภาพหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ทีเ่ปิดสอนในปี 
    การศกึษา 2555-2560 

ชื่อหลกัสตูร สาขาวิชา 
หลกัสตูร 

ปี 
* อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

** ผลประกนัคณุภาพ
ระดบัหลกัสตูร
องคป์ระกอบที่ 1 

ระยะเวลา 
สกอ .

รบัทราบ
(วนั) 

จาํนวน
หน่วยกิต 

ตามเกณฑ ์ ไม่ตามเกณฑ ์ ผา่น  ไม่ผา่น 
คณะครศุาสตร  ์  
ครศุาสตรบณัฑติ การศกึษาปฐมวยั (หลกัสตูร 5 ปี)  2555            
ครศุาสตรบณัฑติ คณิตศาสตร ์(หลกัสตูร 5 ปี)  2555            
ครศุาสตรบณัฑติ ดนตรศีกึษา (หลกัสตูร 5 ปี)  2555            
ครศุาสตรบณัฑติ พลศกึษา (หลกัสตูร 5 ปี)  2555            
ครศุาสตรบณัฑติ ภาษาไทย (หลกัสตูร 5 ปี)  2555            
ครศุาสตรบณัฑติ ภาษาองักฤษ (หลกัสตูร 5 ปี)  2555            
ครศุาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป (หลกัสตูร 5 ปี)  2555            
ครศุาสตรบณัฑติ สงัคมศกึษา (หลกัสตูร 5 ปี)  2555            
ครศุาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยแีละวจิยัเพือ่การพฒันาการศกึษา 2557            
ครศุาสตรมหาบณัฑติ การบรหิารการศกึษา 2555            
ครศุาสตรมหาบณัฑติ หลกัสตูรและการสอน 2555            
ครศุาสตรมหาบณัฑติ วจิยัและประเมนิผลการศกึษา 2550            
ประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีคร ู   2556            
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ วจิยัและพฒันาทางการศกึษา 2555            
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ชื่อหลกัสตูร สาขาวิชา หลกัสตูรปี 
* อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

** ผลประกนัคณุภาพ
ระดบัหลกัสตูร
องคป์ระกอบที่ 1 

ระยะเวลา 
สกอ .

รบัทราบ
(วนั) 

จาํนวน
หน่วยกิต 

ตามเกณฑ ์ ไม่ตามเกณฑ ์ ผา่น ไม่ผา่น 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร  ์        
นิตศิาสตรบณัฑติ   2559           
รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ รฐัประศาสนศาสตร ์ 2555            
รฐัประศาสนศาสตร
มหาบณัฑติ 

  
2555           

 

รฐัศาสตรบณัฑติ   2555            
ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ ดนตรสีากล 2555            
ศลิปศาสตรบณัฑติ การพฒันาชุมชน 2555            
ศลิปศาสตรบณัฑติ บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ 2555            
ศลิปศาสตรบณัฑติ ภาษาจนี 2555            
ศลิปศาสตรบณัฑติ ภาษาญีปุ่่ น 2555            
ศลิปศาสตรบณัฑติ ภาษาไทย 2555            
ศลิปศาสตรบณัฑติ ภาษาองักฤษ 2555            
ศลิปศาสตรบณัฑติ ภาษาองักฤษธุรกจิ 2555            
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ชื่อหลกัสตูร สาขาวิชา หลกัสตูรปี 
* อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

** ผลประกนั
คณุภาพระดบั
หลกัสตูร

องคป์ระกอบที่ 1 

ระยะเวลา 
สกอ .

รบัทราบ
(วนั) 

จาํนวน
หน่วยกิต 

ตามเกณฑ ์ ไม่ตามเกณฑ ์ ผา่น  ไม่ผา่น 
คณะวิทยาการจดัการ         
นิเทศศาสตรบณัฑติ   2556       
บรหิารธุรกจิบณัฑติ การจดัการธุรกจิคา้ปลกี 2559            
บรหิารธุรกจิบณัฑติ การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 2556            
บรหิารธุรกจิบณัฑติ การตลาด 2556            
บรหิารธุรกจิบณัฑติ คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 2556            
บรหิารธุรกจิบณัฑติ การจดัการ 2556            
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ การจดัการประยกุต ์ 2556            
บญัชบีณัฑติ   2556            
ศลิปศาสตรบณัฑติ การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 2556            
เศรษฐศาสตรบณัฑติ เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 2555            
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ชื่อหลกัสตูร สาขาวิชา หลกัสตูรปี 
* อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

** ผลประกนัคณุภาพระดบั
หลกัสตูรองคป์ระกอบที่ 1 

ระยะเวลา 
สกอ .

รบัทราบ
(วนั) 

จาํนวน
หน่วยกิต 

ตามเกณฑ ์ ไม่ตามเกณฑ ์ ผา่น ไม่ผา่น 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี         
วทิยาศาสตรบณัฑติ เคม ี 2555       
วทิยาศาสตรบณัฑติ คณิตศาสตร ์ 2555            
วทิยาศาสตรบณัฑติ ฟิสกิส ์ 2555            
วทิยาศาสตรบณัฑติ ชวีวทิยา 2555            
วทิยาศาสตรบณัฑติ จุลชวีวทิยา 2555            
วทิยาศาสตรบณัฑติ วทิยาการคอมพวิเตอร ์ 2555            
วทิยาศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยสีารสนเทศ 2555            
วทิยาศาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 2555            
วทิยาศาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 2555            
วทิยาศาสตรบณัฑติ สถติปิระยกุต ์ 2555            
ศลิปศาสตรบณัฑติ คหกรรมศาสตร ์ 2555            
สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ   2559            
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ชื่อหลกัสตูร สาขาวิชา หลกัสตูรปี * อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

** ผลประกนั
คณุภาพระดบั
หลกัสตูร

องคป์ระกอบที่ 1 

ระยะเวลา 
สกอ .รบัทราบ

(วนั) 

จาํนวน
หน่วยกิต 

   ตามเกณฑ ์ ไม่ตามเกณฑ ์ ผา่น ไม่ผา่น   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร        
วทิยาศาสตรบณัฑติ เกษตรศาสตร ์ 2555       
วทิยาศาสตรบณัฑติ สตัวศาสตร ์ 2555            
วทิยาศาสตรบณัฑติ พฒันาผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร 2559            
วทิยาศาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 2559            
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 2555            
วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ วศิวกรรมเกษตรและอาหาร 2555            
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
ครศุาสตรมหาบณัฑติ ครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม 2555            
เทคโนโลยบีณัฑติ ออกแบบผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 2556            
เทคโนโลยบีณัฑติ เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 2559            
วทิยาศาสตรบณัฑติ เซรามกิส ์ 2556            
วทิยาศาสตรบณัฑติ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 2559            
วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ วศิวกรรมโลจสิตกิส ์ 2556            
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร ื่อง แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558 

****************************** 
 
คาํชี้แจง   

1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรและ
ขอ้เสนอแนะของอาจารย์ประจําหลกัสูตรในการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล
สงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรและขอ้เสนอแนะของอาจารยป์ระจําหลกัสูตรในการ

พฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดม 
ศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ ในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล
สงคราม 

2. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิใหค้รบทุกขอ้ เพือ่งานวจิยัครัง้น้ีจะไดส้มบรูณ์ 
และมคีุณค่าต่อการศกึษาการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดม 
ศกึษา พ.ศ. 2558 

3. ผูว้จิยัจะใชค้ําตอบของท่านสําหรบังานวจิยัครัง้น้ีเท่านัน้ โดยสงวนคําตอบของท่านไว้
เป็นความลบั และนําเสนอผลการวจิยัในภาพรวม ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัิงานในหน้าที่
ของทา่น 
 

ขอขอบคุณอยา่งสงูทีใ่หค้วามอนุเคราะหต์อบแบบสอบถาม 
 
 
 

(นายลกูขวญั  อนิทรค์ลา้ย) 
นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน 
คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
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ตอนที่ 1 ข้อมลูท ัว่ไปของผ ูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชี้แจง โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงใน  หน้าขอ้ความทีต่รงกบัสถานภาพของทา่น หรอื
เตมิตวัเลขในชอ่งวา่งตามความเป็นจรงิ 
 

1. เพศ 
 1) ชาย  2) หญงิ 

 
2. อาย ุ........................... ปี 
 
3. วุฒกิารศกึษาสงูสดุ 

 1) ปรญิญาตร ี  2) ปรญิญาโท 
 3) ปรญิญาเอก  

 
4. คณะทีท่า่นสงักดั 

 1) คณะครศุาสตร ์  2) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 3) คณะวทิยาการจดัการ  4) คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 5) คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร  6) คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 

5. ทา่นมปีระสบการณ์การสอนในสถาบนัอุดมศกึษา เป็นเวลา..........................ปี 
 

6. ทา่นเคยเขา้อบรม/สมัมนาเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรทีค่ณะหรอืมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู
สงครามจดัขึน้หรอืไม ่

 1) เคย   2) ไมเ่คย 
 
7. ทา่นมปีระสบการณ์ในการพฒันาหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาการปรบัปรงุอยา่งไร 

 1) ไมเ่คย   
 2) เคย     

  1) ระดบัปรญิญาตร ี
  2)  ระดบับณัฑติศกึษา   
  3) ทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 
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ตอนที่ 2 กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและข้อเสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใน 
  การพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม ตามกรอบ 
  มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐาน 
  หลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558 
คาํชี้แจง 

1. แบบสอบถามน้ี ต้องการทราบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและข้อเสนอแนะของ
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ในขัน้ตอน
ต่างๆ ตามหลกัการพฒันาหลกัสูตรของ ทาบา (Hilda Taba) ดงัน้ี ขัน้ที่ 1 การวินิจฉัยความ
ต้องการ (สาํรวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจาํเป็นของสงัคมและผ ู้เร ียน) ขัน้
ที่ 2 การกาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ขัน้ที่ 3 การคดัเล ือกเนื้อหาสาระ ขัน้ที่ 4 การ
จดัเนื้อหาสาระ ขัน้ที ่5 การคดัเล ือกประสบการณ์การเรียนร ู้ ขัน้ที ่6 การจดัประสบการณ์
การเรียนร ู้ และ ขัน้ที่ 7 การกาํหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล  ว่า ท่านมกีาร
ปฏบิตัใินระดบัใด  

2. โปรดพจิารณาขอ้ความในแบบสอบถามทลีะขอ้แลว้ทาํเครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดบั
ปฏบิตัทิีต่รงกบัความเป็นจรงิ 

ข้อ
ที่ 

กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ระดบัการปฏิบตัิ 
มาก
ที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สดุ 
(1) 

ข ัน้ที่ 1  การวินิจฉัยความต้องการ (สาํรวจสภาพปัญหา 
ความต้องการ และความจาํเป็นของสงัคมและผ ูเ้ร ียน) 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมกีารปฏบิตัใินประเดน็ต่างๆ ต่อไปน้ี 

     

1. มกีารประเมนิความพรอ้มเบือ้งตน้วา่อาจารยม์ศีกัยภาพ
ตามเกณฑข์องสกอ.หรอืสภาวชิาชพีในการเปิดสอนใน
สาขาวชิาทีต่อ้งการพฒันา 

     

2. มกีารสาํรวจสภาพปัญหา ความตอ้งการและความ
จาํเป็นของผูเ้รยีนและผูใ้ชบ้ณัฑติโดยทัว่ถึง 

     

3. มกีารสาํรวจความต้องการศึกษาต่อของผ ูเ้ร ียน      
4. มกีารสาํรวจความต้องการของผ ูใ้ช้บณัฑิต      
5. มกีารสาํรวจความต้องการของตลาดแรงงาน      
6. มกีารเปรยีบเทยีบหลกัสตูรสาขาวชิากบัหลกัสตูร      
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ข้อ
ที่ 

กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ระดบัการปฏิบตัิ 
มาก
ที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สดุ 
(1) 

สาขาวชิาในระดบัเดยีวกนัของสถาบนัอุดมศกึษาอื่นๆ 
7. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนมสีว่นรว่มในขัน้ตอนการ

วนิิจฉยัความตอ้งการ และจาํเป็น 
     

8. มรีะยะเวลาทีเ่พยีงพอในการสาํรวจความตอ้งการของผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม 

     

9. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการของกระบวนการพฒันา
หลกัสตูรก่อนดาํเนินการพฒันาหลกัสตูร 

     

10. มกีารคดัเลอืกอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรโดยคาํนึงถงึ 
ศกัยภาพให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558 

     

11. มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณในการสาํรวจความ
ตอ้งการ จาํเป็น ในการพฒันาหลกัสตูรเพียงพอ 

     

ข ัน้ที่ 2  การกาํหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร      
12. ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกล ุ่ม มีส่วนร่วมในการกาํหนด

จุดมุง่หมายของหลกัสตูร  
     

13. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน มีส่วนร่วมในการ
กาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูร 

     

14. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูรทีส่อดคล้องกบั
นโยบายของประเทศ 

     

15. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูรสอดคล้องกบั
ปรชัญาของหลกัสตูร 

     

16. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูรทีส่อดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัสาขา/สาขาวชิา 

     

17. การเขยีนจุดมุง่หมายของหลกัสตูรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
กระชบั สามารถปฏิบตัิได้จริง 
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ข้อ
ที่ 

กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ระดบัการปฏิบตัิ 
มาก
ที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สดุ 
(1) 

ข ัน้ที่ 3  การคดัเล ือกเนื้อหาสาระ 
ลกัษณะการคดัเลอืกเน้ือหาสาระของหลกัสตูร 

     

18. เป็นไปตามความต้องการ และความจาํเป็นของ
สงัคม และผ ูเ้ร ียน 

     

19. เป็นไปตามความต้องการของผ ูใ้ช้บณัฑิต      
20. เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดโดยหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
     

21. สอดคล้องกบัปรชัญาและจุดมุง่หมายของหลกัสตูร      
22. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนมีส่วนร่วมในการ

คดัเลอืกเน้ือหาสาระ 
     

23. เน้ือหาของหลกัสตูรไดผ้า่นการวิพากษ์จาก
ผ ูท้รงคณุวฒุิ 

     

24. เน้ือหาของหลกัสตูรส่งเสริมความร ู้ความสามารถใน
วิชาชีพของผูเ้รยีน 

     

25. เน้ือหาของหลกัสตูรมีความยาก-ง่าย เหมาะสมกบั
ความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน 

     

26. การคดัเลอืกอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาคาํนึงถงึศกัยภาพ
ที่เหมาะสม 

     

ข ัน้ที่ 4  การจดัเนื้อหาสาระ 
ลกัษณะการจดัเน้ือหาสาระของหลกัสตูร 

     

27. เป็นไปตามจดุม ุ่งหมายของหลกัสตูร      
28. เป็นไปตามโครงสร้างของหลกัสตูร ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558 
     

29. เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาติ วา่ อะไรควรเรยีน ก่อน-หลงั 

     

30. เหมาะสมกบัเวลาเรียน      
31. สอดคล้องกบัสือ่ วสัดุและอุปกรณ์การเรยีนการสอน      
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ข้อ
ที่ 

กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ระดบัการปฏิบตัิ 
มาก
ที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สดุ 
(1) 

ข ัน้ที่ 5  การคดัเล ือกประสบการณ์การเรียนร ู ้
ลกัษณะการคดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรูข้อง 
หลกัสตูร 

     

32. สอดคล้องกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร      
33. มีกิจกรรมที่หลากหลายใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกปฏบิตั ิ      
34. ให้ประสบการณ์การเรียนร ู้ที่หลากหลายกบัผูเ้รยีน      
35. ชว่ยพฒันาผ ูเ้ร ียนแบบองคร์วม      
36. มีประโยชน์ต่อการนําไปประยกุตใ์ช้      
37. ส่งเสริมเจตคติที่ด ีต่อการเรยีนในหลกัสตูร      
ข ัน้ที่ 6  การจดัประสบการณ์การเรียนร ู ้

ลกัษณะการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้องหลกัสตูร 
     

38. เปิดโอกาสให้ผ ูเ้ร ียนมีส่วนร่วมในการวางแผน      
39. เป็นไปตามลาํดบั ก่อน-หลงั และมคีวามต่อเน่ือง      
40. ปลกูฝังจรรยาบรรณของวิชาชีพ      
41. เน้นใหผู้เ้รยีนสามารถปฏิบตัิได้      
42. คาํนึงถงึการนําไปประยกุตใ์ช้ใหเ้กดิประโยชน์      
ข ัน้ที่ 7  การกาํหนดสิ่งที่จะประเมิน และวิธีการ 

ประเมินผล 
ลกัษณะการกาํหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิ และวธิกีาร 
ประเมนิผลของหลกัสตูร 

     

43. สอดคล้องกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร      
44. สอดคล้องกบัเน้ือหาวชิาและประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่

จดัไวใ้นหลกัสตูร 
     

45. มคีวามชดัเจน      
46. ครอบคลมุมาตรฐานผลการเรยีนรูอ้ยา่งน้อย 5 ดา้น คอื 

1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้น
ทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง
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ข้อ
ที่ 

กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ระดบัการปฏิบตัิ 
มาก
ที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สดุ 
(1) 

บุคคลและความรบัผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรอืเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัสาขา/
สาขาวชิา(มคอ.1) ทีก่าํหนด 

47. เป็นไปตามตวับง่ชี้ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2552 

     

48. เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 
พ.ศ. 2558 

     

 

ข้อ
ที่ 

ข้อเสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ในการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัพิบลูสงคราม 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สดุ 

มหาวิทยาลยัควรดาํเนินการดงัน้ี      
1.  ควรสาํรวจความต้องการในการศกึษาต่อและความ

ตอ้งการในการใชบ้ณัฑติโดยทัว่ถงึทุกหลกัสตูร 
     

2. ควรจดัอบรมให้ความร ู้เกีย่วกบักระบวนการ พฒันา
หลกัสตูรแก่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

     

3. ควรนําผลความพึงพอใจของผ ูใ้ช้บณัฑิตของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม มาใชป้ระกอบการ
พฒันาหลกัสตูร 

     

4. ควรจดัสรรงบประมาณในการพฒันาหลกัสตูรให้
เพยีงพอ 

     

5. ควรคดัเล ือกบคุลากรประจาํหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

     

6. ควรกาํกบักระบวนการพฒันาหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการของการพฒันาหลกัสตูร 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
  พิบลูสงครามตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
  และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558 

ข ัน้ที่ 1 การวินิจฉัยความต้องการ (สาํรวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความ
จาํเป็นของสงัคมและผ ูเ้ร ียน) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข ัน้ที่ 2 การกาํหนดจดุมุง่หมาย 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข ัน้ที่ 3 การคดัเล ือกเนื้อหาสาระ 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข ัน้ที่ 4 การจดัเนื้อหาสาระ 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข ัน้ที่ 5 การคดัเล ือกประสบการณ์การเรียนร ู้ 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ข ัน้ที่ 6 การจดัประสบการณ์การเรียนร ู ้
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ข ัน้ที่ 7 การกาํหนดสิ่งที่จะประเมิน และวิธีการประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  เพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
 

ผลการวิเคราะหก์ารตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งม ือ 
 
1. ผลการวเิคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
2. ผลการวเิคราะหค์วามเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม 
3. ผลการศกึษากระบวนการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

พบิลูสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และ 
 เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558” 
4. รา่งแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
5. แบบประเมนิ “แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู 

 สงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑ ์
 มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558” ตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของทาบา” 

6. ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของ “รา่ง” แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร  
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558” ตามหลกัการพฒันา 
หลกัสตูรของทาบา 
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ตาราง 19  ผลการวเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอแบบสอบถาม
เพือ่การวจิยั ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 
 
 

ข้อมลูท ัว่ไปของผ ูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัความคิดเหน็ของ
ผ ูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 

ค่า 
IOC 

คน 
ที่ 1 

คน 
ที่ 2 

คน 
ที่ 3 

คน 
ที่ 4 

คน 
ที่ 5 

1. เพศ 
 1) ชาย  2) หญงิ 

+1 +1 +1 +1 +1  1 

2. อาย.ุ.........ปี +1 +1 +1 +1 +1  1 
3. วฒุกิารศกึษาสงูสดุ 
 1) ปรญิญาตร ี   2) ปรญิญาโท 
 3) ปรญิญาเอก   

+1 +1 +1 +1 +1  1 

4. คณะทีท่า่นสงักดั 
 1) คณะครุศาสตร ์          2) คณะ

มนุษยศาสตรฯ์ 
     3) คณะวทิยาการจดัการ   4) คณะ
เกษตรฯ 
     5) คณะวทิยาศาสตรฯ์      6) คณะ
เทคโนอุตฯ 

+1 +1 +1 +1 +1  1 

5. ทา่นปฏบิตังิานทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู
สงคราม เป็น เวลา...............ปี 

+1 +1 +1 +1 +1  1 

6. ทา่นเคยเขา้อบรม/สมัมนาเกีย่วกบัการ
พฒันาหลกัสตูรทีค่ณะหรอืมหาวทิยาลยัราช
ภฏัพบิลูสงครามจดัขึน้หรอืไม ่
 1) เคย               2) ไมเ่คย 

+1 +1 +1 +1 +1  1 

7. ทา่นมปีระสบการณ์ในการพฒันาหลกัสตูร
อยา่งไร 
 1) ไมเ่คย            2) เคย 1

หลกัสตูร  
 3) เคย มากกวา่ 1 หลกัสตูร 

 

0 +1 0 +1 +1  0.60 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 
 

ข้อมลูท ัว่ไปของผ ูต้อบแบบสอบถาม 
ระดบัความคิดเหน็ของผ ูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC คน 

ที่ 1 
คน 
ที่ 2 

คน 
ที่ 3 

คน 
ที่ 4 

คน 
ที่ 5 

8. ทา่นมปีระสบการณ์ในการพฒันาหลกัสตูรของ
สถาบนัอุดมศกึษาในระดบัใด 
 ไมเ่คยมปีระสบการณ์  ระดบัปรญิญา

ตร ี
 ระดบับณัฑติศกึษา     ระดบัปรญิญา

ตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 

0 +1 +1 +1 +1  0.80 

ตอนที ่2 กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและขอ้เสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในการพฒันาหลกัสตูรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 
ข ัน้ที่ 1  การวินิจฉัยความต้องการ (สาํรวจ
สภาพปัญหา ความต้องการ และความจาํเป็น
ของสงัคมและผ ูเ้ร ียน) อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมี
การปฏบิตัใินประเดน็ต่างๆ ต่อไปน้ี 

     

  

1. มกีารสาํรวจสภาพปัญหา ความตอ้งการและ
ความจาํเป็นของผูเ้รยีนและผูใ้ชบ้ณัฑติโดยทัว่ถึง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2. มกีารสาํรวจความต้องการศึกษาของผ ู้เร ียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3. มกีารสาํรวจความต้องการของผ ูใ้ช้บณัฑิต +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
4. มกีารสาํรวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

5. มกีารเปรยีบเทยีบหลกัสตูรสาขาวชิากบั
หลกัสตูรสาขาวชิาในระดบัเดยีวกนัของ
สถาบนัอุดมศกึษาอื่นๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

6. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนมสีว่นรว่มใน
ขัน้ตอนการวนิิจฉยัความตอ้งการ และจาํเป็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

7. มรีะยะเวลาทีเ่พยีงพอในการสาํรวจความ
ตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

8. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรไดร้บัการพฒันาใหม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการของ
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรก่อนดาํเนินการพฒันา
หลกัสตูร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 
 

กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ระดบัความคิดเหน็ของผ ูเ้ชี่ยวชาญ 
รวม 

ค่า 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

9. มกีารคดัเลอืกอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรโดย
คาํนึงถงึศกัยภาพใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

10. มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณในการสาํรวจ
ความตอ้งการ จาํเป็นในการพฒันาหลกัสตูร
เพยีงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ข ัน้ที่ 2  การกาํหนดจดุม ุ่งหมายของหลกัสตูร        
11. ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่ มสีว่นรว่มในการ
กาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูร  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

12. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน มสีว่นรว่มในการ
กาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

13. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูร
สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

14. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูรที่
สอดคลอ้งกบัปรชัญาของหลกัสตูร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

15. สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัสาขา/
สาขาวชิา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

16. การเขยีนจุดมุง่หมายของหลกัสตูรใชภ้าษาที่
เขา้ใจงา่ย กระชบั สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ข ัน้ที่ 3  การคดัเล ือกเนื้อหาสาระ 
ลกัษณะการคดัเลอืกเน้ือหาสาระของหลกัสตูร 

       

17. เป็นไปตามความตอ้งการ และความจาํเป็นของ
สงัคม และผูเ้รยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

18. เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
19. เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดโดยหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

20. สอดคลอ้งกบัปรชัญาและจุดมุง่หมายของ
หลกัสตูร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

21. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนมสีว่นรว่มในการ
คดัเลอืกเน้ือหาสาระ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 



145 

ตาราง 19 (ต่อ) 

กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ระดบัความคิดเหน็ของผ ูเ้ชี่ยวชาญ 
รวม 

ค่า 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

22. เน้ือหาของหลกัสตูรไดผ้า่นการวพิากษ์จาก
ผูท้รงคุณวฒุ ิ

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

23. เน้ือหาของหลกัสตูรสง่เสรมิความรู้
ความสามารถในวชิาชพีของผูเ้รยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

24. เน้ือหาของหลกัสตูรมคีวามยาก-งา่ย เหมาะสม
กบัความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

25. การคดัเลอืกอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาคาํนึงถงึ
ศกัยภาพทีเ่หมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ข ัน้ที่ 4  การจดัเนื้อหาสาระ 
ลกัษณะการจดัเน้ือหาสาระของหลกัสตูร 

       

26. เป็นไปตามจุดมุง่หมายของหลกัสตูร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
27. เป็นไปตามโครงสรา้งหลกัสตูร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

28. เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบั 
อุดมศกึษาแหง่ชาต ิวา่อะไรควรเรยีน ก่อน-หลงั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

29. เหมาะสมกบัเวลาเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
30. สอดคลอ้งกบัอุปกรณ์การเรยีนการสอน +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
ข ัน้ที่ 5  การคดัเล ือกประสบการณ์การเรียนร ู้ 
ลกัษณะการคดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรูข้อง
หลกัสตูร 

       

31. สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
32. มกีจิกรรมหลากหลายใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกปฏบิตั ิ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
33. ใหป้ระสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายกบั
ผูเ้รยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

34. ชว่ยพฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
35. มปีระโยชน์ต่อการนําไปประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
36. สง่เสรมิเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนในหลกัสตูร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ข ัน้ที่ 6  การจดัประสบการณ์การเรียนร ู้ 
ลกัษณะการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้อง
หลกัสตูร 

       

37. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการวางแผน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 



146 

ตาราง 19(ต่อ) 

กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ระดบัความคิดเหน็ของผ ูเ้ชี่ยวชาญ 
รวม 

ค่า 
IOC คนที่ 

    1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
38. ปลกูฝังจรรยาบรรณของวชิาชพี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
39. เน้นใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิด ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
40. คาํนึงถงึการนําไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ข ัน้ที่ 7  การกาํหนดส่ิงที่จะประเมิน และวิธีการ
ประเมินผล 
41. ลกัษณะการกาํหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิ และวธิกีาร
ประเมนิผลของหลกัสตูร 

       

42. สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
43. สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาและประสบการณ์การ
เรยีนรูท้ีจ่ดัไวใ้นหลกัสตูร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

44. มคีวามชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
45. ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรยีนรู ้2 ดา้น คอื 
1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้น
ทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะ
การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 

46. เป็นไปตามตวับง่ชีผ้ลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

47. เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ข้อเสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ในการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัพิบลูสงคราม 

ระดบัความคิดเหน็ของ
ผ ูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
IOC
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

มหาวิทยาลยัควรดาํเนินการดงันี้        
1. ควรสาํรวจความตอ้งการในการศกึษาต่อและ

ความตอ้งการในการใชบ้ณัฑติโดยทัว่ถงึทุก
หลกัสตูร 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

2. ควรจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการ 
พฒันาหลกัสตูรแก่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

+1 +1 +1 +1 +1 4 1 

3. ควรนําผลความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม มาใช้
ประกอบการพฒันาหลกัสตูร 

+1 +1 +1 +1 +1 4 1 

4. ควรจดัสรรงบประมาณในการพฒันาหลกัสตูร
ใหเ้พยีงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 4 1 

5. ควรคดัเลอืกบุคลากรประจาํหลกัสตูรให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

+1 +1 +1 +1 +1 4 1 

6. ควรกาํกบักระบวนการพฒันาหลกัสตูรให้
เป็นไปตามหลกัการของการพฒันาหลกัสตูร 

+1 +1 +1 +1 +1 4 1 
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ตาราง 20 ผลการวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.987 54 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ขัน้ที ่1 ขอ้ 1 232.1667 714.420 .783 .986 
ขัน้ที ่1 ขอ้ 2 232.4000 713.766 .664 .987 
ขัน้ที ่1 ขอ้ 3 232.3333 710.851 .815 .986 
ขัน้ที ่1 ขอ้ 4 232.3333 711.540 .795 .986 
ขัน้ที ่1 ขอ้ 5 232.4000 704.179 .773 .986 
ขัน้ที ่1 ขอ้ 6 232.3333 715.678 .592 .987 
ขัน้ที ่1 ขอ้ 7 232.0000 723.517 .628 .987 
ขัน้ที ่1 ขอ้ 8 232.4333 708.944 .756 .986 
ขัน้ที ่1 ขอ้ 9 232.3333 709.609 .791 .986 
ขัน้ที ่1 ขอ้ 10 232.0000 730.069 .385 .987 
ขัน้ที ่1 ขอ้ 11 232.8000 710.166 .624 .987 
ขัน้ที ่2 ขอ้ 12 232.5667 699.564 .805 .986 
ขัน้ที ่2 ขอ้ 13 232.0667 720.271 .743 .986 
ขัน้ที ่2 ขอ้ 14 232.4000 709.283 .834 .986 
ขัน้ที ่2 ขอ้ 15 232.2333 711.633 .815 .986 
ขัน้ที ่2 ขอ้ 16 232.1333 715.844 .810 .986 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ขัน้ที ่2 ขอ้ 17 232.2000 719.200 .813 .986 
ขัน้ที ่3 ขอ้ 18 232.2000 707.614 .801 .986 
ขัน้ที ่3 ขอ้ 19 232.3000 708.631 .861 .986 
ขัน้ที ่3 ขอ้ 20 232.1333 714.326 .861 .986 
ขัน้ที ่3 ขอ้ 21 232.1333 714.671 .849 .986 
ขัน้ที ่3 ขอ้ 22 232.1000 715.817 .673 .987 
ขัน้ที ่3 ขอ้ 23 231.9000 728.369 .472 .987 
ขัน้ที ่3 ขอ้ 24 231.9667 723.344 .642 .987 
ขัน้ที ่3 ขอ้ 25 232.1333 713.775 .880 .986 
ขัน้ที ่3 ขอ้ 26 232.0333 722.033 .679 .987 
ขัน้ที ่4 ขอ้ 27 232.0667 712.409 .919 .986 
ขัน้ที ่4 ขอ้ 28 232.0667 714.892 .836 .986 
ขัน้ที ่4 ขอ้ 29 232.1333 709.982 .839 .986 
ขัน้ที ่4 ขอ้ 30 232.1667 710.833 .820 .986 
ขัน้ที ่4 ขอ้ 31 232.2667 711.926 .758 .986 
ขัน้ที ่5 ขอ้ 32 232.2000 716.855 .794 .986 
ขัน้ที ่5 ขอ้ 33 232.2000 712.234 .859 .986 
ขัน้ที ่5 ขอ้ 34 232.3333 710.230 .832 .986 
ขัน้ที ่5 ขอ้ 35 232.3000 710.838 .800 .986 
ขัน้ที ่5 ขอ้ 36 232.0667 709.995 .777 .986 
ขัน้ที ่5 ขอ้ 37 232.1333 713.499 .805 .986 
ขัน้ที ่6 ขอ้ 38 232.4333 696.323 .848 .986 
ขัน้ที ่6 ขอ้ 39 232.1333 716.464 .715 .986 
ขัน้ที ่6 ขอ้ 40 232.0333 713.482 .802 .986 
ขัน้ที ่6 ขอ้ 41 232.1000 715.059 .754 .986 
ขัน้ที ่6 ขอ้ 42 232.0333 715.895 .804 .986 
ขัน้ที ่7 ขอ้ 43 232.0667 711.995 .845 .986 
ขัน้ที ่7 ขอ้ 44 232.1333 713.292 .811 .986 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ขัน้ที ่7 ขอ้ 45 232.1333 716.947 .773 .986 
ขัน้ที ่7 ขอ้ 46 232.0000 715.931 .807 .986 
ขัน้ที ่7 ขอ้ 47 232.0333 714.447 .852 .986 
ขัน้ที ่7 ขอ้ 48 232.0333 716.930 .770 .986 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ 1 232.1000 714.369 .775 .986 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ 2 232.1333 719.775 .614 .987 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ 3 232.2000 711.200 .818 .986 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ 4 232.3333 706.368 .739 .987 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ 5 232.1000 717.266 .759 .986 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ 6 232.0667 718.754 .641 .987 
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ตาราง 21  ระดบัความเหมาะสมของประเดน็การประเมนิ แนวทางการพฒันากระบวนการ 
พฒันาหลกัสตูร ตามหลกัการของทาบา 7 ขัน้ 

ประเดน็การประเมิน  S.D 
ระดบัความ
เหมาะสม 

1. ค วาม เหม าะส ม ขอ งเนื้ อ ห าแ น วทางก ารพัฒ น า
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรตามหลกัการของทาบา 

1.1 ด้านการบริหารจดัการ 

 
3.78 

 
0.44 

 
 

มาก 

1.2 ด้านการดาํเนินการ 
ขัน้ที ่1 การวนิิจฉยัความตอ้งการ 

3.89 0.60 มาก 

ขัน้ที ่2 การกําหนดจุดมุง่หมาย 4.56 0.53 มากทีส่ดุ 
ขัน้ที ่3 การคดัเลอืกเน้ือหาสาระ 4.78 0.44 มากทีส่ดุ 
ขัน้ที ่4 การจดัเน้ือหาสาระ 4.67 0.50 มากทีส่ดุ 
ขัน้ที ่5 การคดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรู ้ 4.67 0.50 มากทีส่ดุ 
ขัน้ที ่6  การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ 4.78 0.44 มากทีส่ดุ 
ขัน้ที่  7 การกํ าหนดสิ่งที่ จะประเมินและวิธีการ
ประเมนิผล 

4.33 0.71 
มาก 

2. ความเหมาะสมของสีที่ ใช้ในแบบจาํลองการพฒันา
กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 

3.78 1.09 
มาก 

3. ค ว าม เห ม า ะ ส ม ข อ ง ร ูป แ บ บ ต ั ว อ ัก ษ ร ที่ ใ ช้ ใ น
แบบจาํลองการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร 

4.00 0.87 
มาก 

4. ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ข อ ง แ บ บ จ ํ า ล อ ง ก า ร พัฒ น า
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรในภาพรวม 

4.00 0.50 
มาก 

รวม 4.29  มาก 
 
จากตาราง 21 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญที่ เข้าร่วมสัมมนาประเมินแนวทางการพัฒนา

กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ด้านการบริหารจดัการ ว่ามรีะดบัความเหมาะสมในระดบัมาก 
ด้านการด ําเนินการ  ตามหลกัการของทาบา ซึ่งมี 7 ขัน้ ว่า มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
(จาํนวน 2 ขัน้) ระดบัมากทีส่ดุ (จาํนวน 5 ขัน้) 

สว่นความเหมาะสมของส/ีรปูแบบตวัอกัษรและแบบจาํลองการพฒันากระบวนการพฒันา
หลกัสตูรในภาพรวม ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิวา่ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
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ภาคผนวก จ 

 

เอกสารประกอบการสมัมนาและสรปุผลจากแบบประเมินความเหมาะสมของ“ ร่าง”  
แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

 เอกสารหมายเลข 1 ผลการศกึษากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั 
 ราชภฏัพบิลูสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 
 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

 เอกสารหมายเลข 2 “รา่ง”แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

 เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมนิ “แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 
 แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2558  
 ตามหลกัการของทาบา (Hilda Taba) 
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ผลการศึกษากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558  
จากการสํารวจระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏั

พิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 ตามหลกัการพฒันาหลกัสูตรของทาบา (Hilda 
Taba) 7 ขัน้ตอนตามความคดิเห็นของอาจารย์ประจําหลกัสูตร จํานวน 337 คน ได้ผลแสดง
ระดับการปฏิบัติข้อเสนอแนะ และระดับความคิดเห็นของอาจารย์ประจําหลักสูตร ใน
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร ดงัแสดงในตาราง 1-8 
ตาราง 1 ระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
 ข ัน้ที่ 1 การวินิจฉัยความต้องการ 

การปฏบิตั ิ μ σ ระดบัการปฏบิตั ิ
1. มกีารประเมนิความพรอ้มเบือ้งตน้วา่อาจารยม์ศีกัยภาพตาม

เกณฑข์องสกอ.หรอืสภาวชิาชพีในการเปิดสอนในสาขาวชิา
ทีต่อ้งการพฒันา 

4.16 0.88 มาก 

2. มกีารคดัเลอืกอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรโดยคาํนึงถงึ ศกัยภาพ
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั อุดมศกึษา 
พ.ศ. 2558 

4.15 0.86 มาก 

3. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนมสีว่นรว่มในขัน้ตอนการ
วนิิจฉยัความตอ้งการ และจาํเป็น 

4.11 0.88 มาก 

4. มกีารเปรยีบเทยีบหลกัสตูรสาขาวชิากบัหลกัสตูรสาขาวชิา
ในระดบัเดยีวกนัของสถาบนัอุดมศกึษาอื่นๆ 

4.01 0.90 มาก 

5. มกีารสาํรวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 3.98 0.87 มาก 
6. มกีารสาํรวจความตอ้งการศกึษาต่อของผูเ้รยีน 3.84 0.89 มาก 
7. มกีารสาํรวจสภาพปัญหา ความตอ้งการและความจาํเป็นของ

ผูเ้รยีนและผูใ้ชบ้ณัฑติโดยทัว่ถงึ 
3.82 0.89 มาก 

8. มกีารสาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน 3.76 0.95 มาก 
9. มีระยะเวลาที่เพียงพอในการสาํรวจความต้องการของผ ู้

ม ีส่วนได้ส่วนเสียทกุกล ุ่ม 
3.59 0.89 มาก 

10. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรได้รบัการพฒันาให้มีความร ู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัการของกระบวนการ พฒันา
หลกัสตูรก่อนดาํเนินการพฒันาหลกัสตูร 

3.57 0.91 มาก 

11. มหาวิทยาลยัจดัสรรงบประมาณในการสาํรวจความ
ต้องการ จาํเป็น ในการพฒันาหลกัสตูรเพียงพอ 

3.25 0.97 ปานกลาง 

 รวมเฉลี่ย 3.84 0.90 มาก 

เอกสารหมายเลข 1 
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ข้อเสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรข ัน้ที่ 1 
ในการวนิิจฉัยความต้องการ มหาวิทยาลยัควรสนับสนุนให้มีการทําวจิยัด้วยวิธีการที่

หลากหลาย ชดัเจน ครอบคลุมโดยทัว่ถึง ในจํานวนที่เหมาะสม โดยจดัสรรงบประมาณให้
เพียงพอ และกําหนดให้มหีน่วยงานของมหาวทิยาลยัเป็นฝ่ายดําเนินการ มรีะยะเวลาอย่าง
เพยีงพอ 

 
ตาราง 2 ระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
 ข ัน้ที่ 2 การกาํหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 

การปฏบิตั ิ μ σ ระดบัการปฏบิตั ิ
1. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบั

กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัสาขา/สาขาวชิา 
4.21 0.74 มาก 

2. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูรสอดคลอ้งกบั
ปรชัญาของหลกัสตูร 

4.12 0.75 มาก 

3. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน มสีว่นรว่มในการกาํหนด
จุดมุง่หมายของหลกัสตูร 

4.06 0.86 มาก 

4. การเขียนจดุม ุ่งหมายของหลกัสตูรใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย กระชบั สามารถปฏิบตัิได้จริง 

4.04 0.71 มาก 

5. มีการกาํหนดจดุม ุ่งหมายของหลกัสตูรที่สอดคล้องกบั
นโยบายของประเทศ 

3.96 0.82 มาก 

6. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทกุกล ุ่ม มีส่วนร่วมในการกาํหนด
จดุม ุ่งหมายของหลกัสตูร  

3.58 0.87 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.99 0.79 มาก 

ข้อเสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรข ัน้ที่ 2 
ในการกําหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ควรมกีารกําหนดใหส้อดคล้องกบัสภาพปัญหา 

ความต้องการของตลาดแรงงาน ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี แผนพฒันาการศกึษาของรฐับาล มคีวาม
ชดัเจน ครอบคลุม งา่ยต่อวธิกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้โดยใชว้ธิกีารมสีว่นรว่มของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายเพือ่หาเป้าหมายรว่มกนั 
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ตาราง 3 ระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
 ข ัน้ที่ 3 การคดัเล ือกเนื้อหาสาระ 

การปฏบิตั ิ μ σ ระดบัการปฏบิตั ิ
1. เน้ือหาของหลกัสตูรไดผ้า่นการวพิากษ์จากผูท้รงคุณวฒุ ิ 4.46 0.73 มาก 
2. เน้ือหาของหลกัสตูรสง่เสรมิความรูค้วามสามารถในวชิาชพี

ของผูเ้รยีน 
4.30 0.96 มาก 

3. สอดคลอ้งกบัปรชัญาและจุดมุง่หมายของหลกัสตูร 4.20 0.72 มาก 
4. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนมสีว่นรว่มในการคดัเลอืก

เน้ือหาสาระ 
4.19 0.87 มาก 

5. เน้ือหาของหลกัสตูรมคีวามยาก-งา่ย เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของผูเ้รยีน 

4.17 0.70 มาก 

6. การคดัเลอืกอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาคาํนึงถงึศกัยภาพที่
เหมาะสม 

4.15 0.83 มาก 

7. เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4.05 0.79 มาก 

8. เป็นไปตามความต้องการ และความจาํเป็นของสงัคม 
และผ ูเ้ร ียน 

4.00 0.79 มาก 

9. เป็นไปตามความต้องการของผ ูใ้ช้บณัฑิต 3.93 0.82 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.16 0.80 มาก 

ข้อเสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรข ัน้ที่ 3 
ในการคดัเลอืกเน้ือหาสาระ อาจารยป์ระจําหลกัสูตรทุกคนควรมสี่วนร่วมในการคดัเลอืก

เน้ือหาสาระ โดยใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี เน้ือหา
มคีวามเชื่อมโยงในเชงิบรูณาการ  
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ตาราง 4 ระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
 ข ัน้ที่ 4 การจดัเนื้อหาสาระ 

การปฏบิตั ิ μ σ ระดบัการปฏบิตั ิ
1. เป็นไปตามโครงสรา้งของหลกัสตูร ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 
4.33 0.64 มาก 

2. เป็นไปตามจุดมุง่หมายของหลกัสตูร 4.23 0.65 มาก 
3. เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา

แหง่ชาต ิวา่ อะไรควรเรยีน ก่อน-หลงั 
4.21 0.70 มาก 

4. เหมาะสมกบัเวลาเรยีน 4.06 0.72 มาก 
5. สอดคลอ้งกบัสือ่ วสัดุและอุปกรณ์การเรยีนการสอน 3.81 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.13 0.70 มาก 

ข้อเสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรข ัน้ที่ 4 
ในการจดัเน้ือหาสาระของหลกัสูตร อาจารย์ประจําหลกัสูตร ควรมีบทบาทในการจดั

อาจารย์ผู้สอน โดยจดัเน้ือหาสาระให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร วสัดุอุปกรณ์ที่ม ี
จากงา่ยไปหายาก จาํเป็นและต่อเน่ือง มคีวามทนัสมยั นําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ผู้พัฒนาหลักสูตรควรมีความเข้าใจและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
 
ตาราง 5 ระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

 ข ัน้ที่ 5 การคดัเล ือกประสบการณ์การเรียนร ู ้
การปฏบิตั ิ μ σ ระดบัการปฏบิตั ิ

1.  สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร 4.18 0.70 มาก 
2.  มปีระโยชน์ต่อการนําไปประยกุตใ์ช ้ 4.17 0.70 มาก 
3.  สง่เสรมิเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนในหลกัสตูร 4.12 0.70 มาก 
4.  ให้ประสบการณ์การเรียนร ู้ที่หลากหลายกบัผ ูเ้ร ียน 4.03 0.72 มาก 
5.  ช่วยพฒันาผ ูเ้ร ียนแบบองคร์วม 4.00 0.71 มาก 
6.  มีกิจกรรมที่หลากหลายให้ผ ูเ้ร ียนได้เล ือกปฏิบตัิ 3.99 0.78 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.08 0.72 มาก 

ข้อเสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรข ัน้ที่ 5 
ในการคดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรู ้อาจารยผ์ูส้อนควรจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีม่ ี

หลากหลาย เหมาะสม นําไปใชไ้ดจ้รงิ โดยสอดคล้องกบับรบิทของสงัคม เหมาะสมกบัศาสตร ์
มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมคีวามสุข ใหผู้ม้ปีระสบการณ์ร่วมแสดงความคดิเหน็ เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
วางแผนเรยีนรูร้่วมกนั จดัการเรยีนการสอนแบบ PBL หรอืการศกึษาดูงาน เสรมิจุดแขง็พฒันา
จุดออ่นของนกัศกึษา 
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ตาราง 6 ระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
 ข ัน้ที่ 6  การจดัประสบการณ์การเรียนร ู้ 

การปฏบิตั ิ μ σ ระดบัการปฏบิตั ิ
1.  เน้นใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิด ้ 4.27 0.73 มาก 
2.  คาํนึงถงึการนําไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ 4.25 0.72 มาก 
3.  ปลกูฝังจรรยาบรรณของวิชาชีพ 4.21 0.80 มาก 
4.  เป็นไปตามลาํดบั ก่อน-หลงั และมีความต่อเน่ือง 4.00 0.74 มาก 
5.  เปิดโอกาสให้ผ ูเ้ร ียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.68 0.89 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.08 0.78 มาก 

ข้อเสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรข ัน้ที่ 6 
ในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ควรจดัโดยใหม้คีวามหลากหลาย มชีวีติชวีา เหมาะสม

กบัศาสตร ์และช่วงการเรยีน เรยีงลําดบัความสําคญัและความต่อเน่ือง มกีารเรยีนภาคทฤษฎี
กบัภาคปฏบิตัคิวบคู่กนัไป มกีารประยุกต์ใช ้ICT ในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้มอีาจารย์
พเิศษมาชว่ยสอน และสามารถนําไปใชไ้ด ้ปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 
ตาราง 7 ระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

 ข ัน้ที่ 7 การกาํหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล 
การปฏบิตั ิ μ σ ระดบัการปฏบิตั ิ

1. เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 
2558 

4.31 0.70 มาก 

2. ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรยีนรูอ้ยา่งน้อย 5 ดา้น คอื 1) 
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ
รบัผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัสาขา/สาขาวชิา(มคอ.1) ทีก่าํหนด 

4.28 0.75 มาก 

3. เป็นไปตามตวับง่ชีผ้ลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

4.26 0.73 มาก 

4. สอดคล้องกบัเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนร ู้ที่
จดัไว้ในหลกัสตูร 

4.15 0.73 มาก 

5. สอดคล้องกบัจดุม ุ่งหมายของหลกัสตูร 4.14 0.75 มาก 
6. มีความชดัเจน 4.03 0.73 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.19 0.73 มาก 
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ข้อเสนอแนะของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรข ัน้ที่ 7  
ในการประเมนิต้องมคีวามชดัเจน สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ วธิกีารถูกต้อง เหมาะสม 

และต่อเน่ือง โดยการประเมนิตามสภาพจรงิ มเีครื่องมอืทีห่ลากหลาย ครอบคลุม วดัได ้ปฏบิตัิ
ได้จริง สอดคล้องกับพฤติกรรมที่จะวัดและความรู้ความสามารถของผู้เรียน มีกรรมการ
ประเมนิผลสมัฤทธิ ์เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการประเมนิหลกัสูตร ประเมนิตามกรอบ
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา และตาม
เกณฑส์ภาวชิาชพี 

 
ตาราง 8 ระดบัความคดิเหน็ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันา 
  กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 

 มหาวิทยาลยัควรดาํเนินการ ดงัน้ี 
กระบวนการพฒันาหลกัสตูร µ S.D. ระดบัความคดิเหน็ 

1. คดัเลอืกบุคลากรประจาํหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

4.38 0.74 มาก 

2. กาํกบักระบวนการพฒันาหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ของการพฒันาหลกัสตูร 

4.31 0.80 มาก 

3. นําผลความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัพบิลูสงคราม มาใชป้ระกอบการพฒันาหลกัสตูร 

4.26 0.78 มาก 

4. สาํรวจความตอ้งการในการศกึษาต่อและความตอ้งการใน
การใชบ้ณัฑติโดยทัว่ถงึทุกหลกัสตูร 

4.22 0.81 มาก 

5. จดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการ พฒันาหลกัสตูร
แก่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

4.11 0.91 มาก 

6. จดัสรรงบประมาณในการพฒันาหลกัสตูรใหเ้พยีงพอ 4.11 0.95 มาก 
รวม 4.23 0.83 มาก 
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“ ร่าง”  แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

1. ด้านการบริหารจดัการ 
มหาวทิยาลยัควรจดัตัง้หน่วยงานหรอืคณะกรรมการ ซึง่ไดม้าจากตวัแทนของคณะต่างๆ อยา่ง

น้อยคณะละ 2 คน เพื่อทําหน้าที่ในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรในขัน้ที่ 1 การวนิิจฉัยความตอ้งการ 
และขัน้ที่  7 กําหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล  ตลอดจน  กํากับ  ดูแลกลไกใน
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร และจดัสรรงบประมาณในการพฒันาหลกัสูตรใหเ้พยีงพอและเหมาะสม 
โดยมบีุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ มหีน้าทีด่แูลรบัผดิชอบเรือ่งงานพฒันาหลกัสตูรอยา่งน้อย 2 คน 
2. ด้านการดาํเนินการ 

ในการดําเนินการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 
ควรดาํเนินการตามแบบจาํลองการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข ัน้ที่ 1 
การวินิจฉัยความต้องการ 

ข ัน้ที่ 2 
การกาํหนดจดุม ุ่งหมาย

ของหลกัสตูร 

ข ัน้ที่ 3 
การคดัเล ือกเนื้อหาสาระ 

ข ัน้ที่ 4 
การจดัเนื้อหาสาระ 

 

ข ัน้ที่ 5 
การคดัเล ือกประสบการณ์

การเรียนร ู้ 

ข ัน้ที่ 6 
การจดัประสบการณ์การ

เรียนร ู้ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/อาจารยผ์ูส้อน ควรจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้โดยใหผู้เ้รยีนมสีว่น
รว่มในการวางแผน เน้นการปลกูฝังจรรยาบรรณวชิาชพี เป็นไปตามลาํดบั กอ่น-หลงั มี
ความต่อเนื่อง เหมาะสมกบัศาสตรแ์ละเวลาเรยีน มทีัง้ทฤษฎแีละปฏบิตั ิโดยหลากหลาย มี
การประยกุตใ์ช ้ICT ในการจดั เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และมอีาจารยพ์เิศษมาชว่ยสอน 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/อาจารยผ์ูส้อน ควรจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ ีห่ลากหลายใหแ้ก่
ผูเ้รยีน พฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม โดยเปิดโอกาสใหผู้ม้ ี
ประสบการณ์และผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ 

มหาวทิยาลยัโดยหน่วยงานหรอืคณะกรรมการทีต่ัง้ข ึน้ ทาํการสาํรวจวนิิจฉยัความตอ้งการ โดยใชก้ระบวนการ 
วจิยัทีม่คีุณภาพใหค้รอบคลุม ทัว่ถงึ ทุกกลุม่/ทุกประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรแกอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูรดว้ยงบประมาณและระยะเวลาทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

เอกสารหมายเลข 2 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/อาจารยผ์ูส้อน ควรจดัใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่ มสีว่นรว่มในการกาํหนด
จุดมุง่หมาย  โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ ใชภ้าษาทีก่ระชบั เขา้ใจงา่ย และปฏบิตัไิดจ้รงิ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/อาจารยผ์ูส้อน มสีว่นรว่มในการคดัเลอืกเนื้อหาสาระ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีก่าํหนดโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร เป็นไปตามความตอ้งการ
จาํเป็นของสงัคม 

อาจารยป์ระจําหลกัสูตร/อาจารยผ์ูส้อน ควรดําเนินการจดัเนื้อหาสาระ โดยการมสี่วนรว่มของผูท้ี่
เกี่ยวขอ้ง เป็นไปตามกรอบ TQF และสภาวชิาชพี สอดคล้องกบัสื่อ วสัดุอุปกรณ์การเรยีนการ
สอนทีม่ ีเป็นไปตามลาํดบักอ่นหลงั มรีะยะเวลาเรยีนทีเ่หมาะสม 

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558

กระบวนการพฒันาหลกัสตูรตามข ัน้ตอนของทาบา 

ข ัน้ที่ 7 
กาํหนดส่ิงที่จะประเมิน
และวิธีการประเมินผล 

มหาวทิยาลยัโดยหน่วยงานหรอืคณะกรรมการทีต่ัง้ข ึน้  จดัใหม้กีารประเมนิหลกัสตูร
อยา่งชดัเจน โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมาย เนื้อหาวชิาประสบการณ์
การเรยีนรูต้ามกรอบ TQF 5 ดา้น ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพฯ และสภาวชิาชพี 
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แบบประเมิน“แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัพิบลูสงครามตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558”  

ตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของทาบา (Hilda Taba) 
********************************************** 

 

คาํชี้แจง โปรดพจิารณาความเหมาะสมของประเดน็การประเมนิและใหข้อ้เสนอแนะ 

 “แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู 

 สงคราม ตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของทาบา” โดยเขยีนเครือ่งหมาย   
 ลงในชอ่งระดบัความเหมาะสมของประเดน็การประเมนิ  
 ซึง่มเีกณฑก์ารพจิารณา ดงัน้ี 
  

 คะแนน 5 หมายถงึ มรีะดบัความเหมาะสม มากทีส่ดุ 
 คะแนน 4 หมายถงึ มรีะดบัความเหมาะสม มาก 
 คะแนน 3 หมายถงึ มรีะดบัความเหมาะสม ปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถงึ มรีะดบัความเหมาะสม น้อย 
 คะแนน 1 หมายถงึ มรีะดบัความเหมาะสม น้อยทีส่ดุ 
 

ประเดน็การประเมิน 
ระดบัความ
เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของเนื้ อหาแนวทางการ
พฒันากระบวนการ  พฒันาหล กัสูต ร  ตาม
หลกัการของทาบา 

      

1.2 ด้านการบริหารจดัการ 
มหาวิทยาลัยควรจัดตัง้หน่วยงานหรือ

คณะกรรมการ ซึ่งได้มาจากตัวแทนของคณะ
ต่างๆ อย่างน้อยคณะละ 2 คน เพื่อทําหน้าทีใ่น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ขัน้ที่  1 การ
วนิิจฉัยความต้องการ และขัน้ที่ 7 กําหนดสิง่ที่
จะประเมินและวิธีการประเมินผล ตลอดจน
กาํกบัดแูล กลไกในกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่

      

เอกสารหมายเลข 3 
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ประเดน็การประเมิน 
ระดบัความ
เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
ดูแลรบัผดิชอบงานพฒันาหลกัสูตรอย่างน้อย 2 
คน 

1.2 ด้านการดาํเนินการ       
ข ัน้ที่ 1 การวินิจฉัยความต้องการ 
มหาวทิยาลยัโดยหน่วยงานหรอื

คณะกรรมการทีต่ ัง้ขึน้ ทาํการสาํรวจวนิิจฉยั
ความตอ้งการโดยใชก้ระบวนการวจิยัทีม่ี
คุณภาพ ใหค้รอบคลุม ทัว่ถงึ ทุกกลุ่ม/ทกุ
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัใหม้กีารอบรมให้
ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการพฒันาหลกัสตูรแก่
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรดว้ยงบประมาณและ
ระยะเวลาทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

      

ข ัน้ที่ 2 การกาํหนดจดุมุ่งหมาย 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/อาจารยผ์ูส้อน 

ควรจดัใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มมสีว่นรว่ม
ในการกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูร โดยให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ ใชภ้าษาที่
กระชบั เขา้ใจงา่ย และปฏบิตัไิดจ้รงิ 

      

ข ัน้ที่ 3 การคดัเล ือกเนื้อหาสาระ 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/อาจารยผ์ูส้อน มี

สว่นรว่มในการคดัเลอืกเน้ือหาสาระ ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดโดยหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของ
หลกัสตูร เป็นไปตามความตอ้งการจาํเป็นของ
สงัคม 

      

ข ัน้ที่ 4 การจดัเนื้อหาสาระ 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/อาจารยผ์ูส้อน 

ควรดาํเนินการจดัเน้ือหาสาระ โดยการมสีว่น
รว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นไปตามกรอบ TQF 
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ประเดน็การประเมิน 
ระดบัความ
เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
และสภาวชิาชพี สอดคลอ้งกบัสือ่ วสัดุอุปกรณ์
การเรยีนการสอนทีม่ ีเป็นไปตามลาํดบัก่อนหลงั 
มรีะยะเวลาเรยีนทีเ่หมาะสม 

ข ัน้ที่ 5 การคดัเล ือกประสบการณ์การ
เรียนร ู้ 
อาจารย์ประจําหลกัสูตร/อาจารย์ผู้สอน 

ควรจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้แ ก่ผู้ เรียน  พัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวม 
สอดคล้องกบับรบิทของสงัคม โดยเปิดโอกาส
ใหผู้ม้ปีระสบการณ์และผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการ
แสดงความคดิเหน็ 

      

ข ัน้ ที่  6  ก าร จ ัด ป ร ะส บก ารณ์ ก าร
เรียนร ู้ 
อาจารย์ประจําหลกัสูตร/อาจารย์ผู้สอน 

ควรจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้โดยใหผู้เ้รยีนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน  เน้นการปลูก ฝั ง
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นไปตามลําดบั ก่อน-
หลงั มีความต่อเน่ือง เหมาะสมกบัศาสตร์และ
เว ล า เรีย น  มีทั ้งท ฤษ ฎี แ ล ะป ฏิ บั ติ  โด ย
หลากหลาย มีการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัด 
เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั และมีอาจารย์พิเศษมา
ชว่ยสอน 

      

ข ัน้ ที่  7 การก ําหนดสิ่ งที่ จะประเมิ น
และวิธีการประเมินผล 
มห าวิท ย าลัย โด ย ห น่ ว ย งาน ห รือ

คณะกรรมการที่ตัง้ขึ้น จัดให้มีการประเมิน
หลกัสูตรอย่างชดัเจน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส อด ค ล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ งห ม าย  เ น้ื อ ห าวิช า
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
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ประเดน็การประเมิน 
ระดบัความ
เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
หลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ5 ดา้น ตาม
เกณฑ์การประกนัคุณภาพการศกึษา และสภา
วชิาชพี 
2. ความเหมาะสมของสีที่ใช้ในแบบจาํลอง
การพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร 

      

3. ความเหมาะสมของรปูแบบตวัอกัษรที่ใช้
ใน แ บบจ ําล อ งก ารพัฒ น าก ร ะบ วน การ 
พฒันาหลกัสตูร 

      

4. ค ว าม เหม าะส ม ขอ งแ บบ จ ําล อ งก าร
พัฒ น าก ร ะบวน การพัฒ น าหล ัก สูต ร ใน
ภาพรวม 

      

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
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ภาคผนวก ฉ 

 

ภาพการจดัสมัมนาผ ูเ้ชี่ยวชาญพิจารณา “ ร่าง”  แนวทางการพฒันากระบวนการ 
พฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
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ภาพ 4 ภาพการสมัมนาผู้เชี่ยวชาญ พจิารณา “ร่าง” แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันา
หลกัสูตร ของมหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม วนัศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา
13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5 ภาพการสมัมนาผู้เชี่ยวชาญ พจิารณา “ร่าง” แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันา
หลกัสตูร ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
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ภาพ 6 ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนาและผูส้งัเกตการณ์ 
จากซา้ย 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เอือ้บุญ  ทีพ่ึง่ 
2. อาจารย ์ดร.วรารตัน์  วรริกัษ์ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.ธชัคณนิ  จงจติวมิล 
4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปิยวรรณ  ศุภวทิติพฒันา 
5. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศุภลกัษณ์  วริยิะสมุน 
6. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ผอ่งลกัษม ์ จติตก์ารญุ 
7. นายลกูขวญั  อนิทรค์ลา้ย 
8. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณฏัฐริา  ทบัทมิ 
9. คุณอธพิงศ ์ ครสูอนด ี
10. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธมัมะทนินา  ศรสีพุรรณ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.สขุแกว้  คาํสอน 
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ประวตัิผ ูวิ้จยั 
 
ชื่อ-สกุล  นายลกูขวญั  อนิทรค์ลา้ย 
วนั เดอืน ปีเกดิ  11  กุมภาพนัธ ์ 2522 
สถานทีเ่กดิ  75  หมู ่3 ตําบลทา่งาม อาํเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก  65160 
สถานทีอ่ยูปั่จจุบนั  1/104 ถ.สนามบนิ  ตําบลในเมอืง  อาํเภอเมอืงพษิณุโลก  
  จงัหวดัพษิณุโลก  65000 
ตําแหน่ง  นกัวชิาการศกึษา 
สถานทีท่าํงาน  งานสง่เสรมิการพฒันาหลกัสตูร โครงการจดัตัง้กองมาตรฐาน 
  วชิาการและประกนัคุณภาพการศกึษา สาํนกังานอธกิารบด ี 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม จ.พษิณุโลก 
 
ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ. 2529-2534  ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนบา้นทา่งาม 
พ.ศ. 2535-2537  มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา 
พ.ศ. 2538-2540  มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา 
พ.ศ. 2541-2545  วทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร)  
  สถาบนัราชภฏัพบิลูสงคราม 
พ.ศ. 2555-2559  ครศุาสตรมหาบณัฑติ (หลกัสตูรและการสอน) 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  

 
 

 

 

 


