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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ 1) ศึก ษาสภาพหลัก สู ต รในระดับ ปริญ ญาตรีแ ละระดับ
บัณ ฑิตศึก ษา 2) ศึก ษากระบวนการพัฒ นาหลัก สูตรตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒ ริ ะดับ อุ ดมศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 3) นํ าเสนอแนวทาง
การพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลสภาพของหลักสูตร
2) แบบสอบถามระดับการปฏิบตั ใิ นกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3) ประเด็นคําถามหลักในการสัมมนา
กลุ่มอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบลงข้อสรุป ผลการวิจยั พบว่า
1. ปี การศึกษา 2555-2560 มหาวิทยาลัยเปิ ดสอน 62 หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรครบ
จํานวนตามเกณฑ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 10 หลักสูตร มีหน่ วยกิต 36-48 หน่ วยกิต หลักสูตรปริญญา
ตรี 52 หลักสูตร มีหน่วยกิต 81-167 หน่วยกิต ระยะเวลาทีส่ กอ.รับทราบหลักสูตร 54-1,080 วัน รอผล
การรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 7 หลักสูตร ส่วนใหญ่ผ่านการประเมิน
คุณภาพ ไม่ผา่ น 5 หลักสูตร
2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อพิจารณาตาม
หลักการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา 7 ขัน้ ในภาพรวมและรายขัน้ มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก โดยขัน้
ที่ 7 “การกําหนดสิง่ ทีจ่ ะประเมินและวิธกี ารประเมิน” ให้เป็ นไปตามกรอบ TQF เป็ นรายการทีม่ รี ะดับ
การปฏิบตั ทิ ม่ี คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ุด และขัน้ ที่ 1 “การวินิจฉัยความต้องการ” เป็ นรายการทีม่ รี ะดับการปฏิบตั ิ
ทีม่ คี ่าเฉลีย่ ตํ่าทีส่ ุด โดยมีการประเมินความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
3. แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยโดย
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ควรจัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแก่อาจารย์ประจํา
หลักสูตร มีคู่มอื ทีช่ ดั เจน มีกลไกในการกํากับติดตาม จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เหมาะสม ด้าน
การดําเนินการ ควรพัฒนาหลักสูตรตามหลักการของทาบา 7 ขัน้ โดยเน้นการพัฒนาแต่ละขัน้ ใน
ประเด็นทีม่ รี ะดับการปฏิบตั ติ ่าํ ทีส่ ุด โดยเฉพาะขัน้ การวินิจฉัยความต้องการ ควรใช้กระบวนการวิจยั ที่
มีคุณภาพ ให้ครอบคลุมและทัวถึ
่ งกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปีการศึกษา 2559
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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
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตากรุณาและให้กําลังใจของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์และรองศาสตราจารย์วริ าพร
พงศ์อาจารย์ อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทีก่ รุณาให้คําปรึกษา แนะนํ า แก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ในทุกขัน้ ตอนของการทําวิทยานิพนธ์ดว้ ยความเสียสละและเอาใจใส่อย่างดียงิ่ ผูว้ จิ ยั ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดกี ุล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วารีรตั น์ แก้วอุไร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์
วิรยิ ะสุมน กรรมการและเลขานุการ ทีก่ รุณาให้ขอ้ แนะนําในการสอบอย่างดียงิ่
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ ์ ศรีแก้ว รองศาสตราจารย์ดร.สุขแก้ว
คําสอน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ อยู่ม ี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิรยิ ะสุมน และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม ทีก่ รุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปรับแก้ไข
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ ์ ศรีแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว
คําสอน รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทติ พัฒนา ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เอือ้ บุญ ทีพ่ ง่ึ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรกั ษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
และคุณอธิพ งศ์ ครูสอนดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหลักสูต รจากสํา นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมการสัมมนาและให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ
การวิจยั ครัง้ นี้ ได้รบั ความอนุ เคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ในการให้ทุน
สนั บ สนุ น อาจารย์ป ระจํ า หลัก สู ต รมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม ในการให้ข้อ มู ล ตอบ
แบบสอบถาม อาจารย์ป ระจํ า หลัก สู ต รมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กํ า แพงเพชร ในการทดลองใช้
แบบสอบถาม เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ บุคลากรกองนโยบายและแผน กองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้ความช่วยเหลือ แนะนํา ซึง่ ผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึง้
คุณค่าและประโยชน์อนั เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบให้เป็ นกตเวทิตาแด่คุณ
พ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ผสู้ งสอน
ั่
เจ้าของผลงานทีผ่ วู้ จิ ยั นํามาศึกษาอ้างอิงและผูม้ พี ระคุณทุกท่าน
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