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บทคัดยอ
 การวิจยัน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศึกษาสภาพท่ัวไปของมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 2) ศกึษา
ปญหาของกระบวนการจัดทําหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 3) วิเคราะหความสอดคลองของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาตขิองกลมุสาขาวชิาท่ีเปดสอนในมหาวทิยาลยัขอนแกน กลุมเปาหมายประกอบ
ดวย 30 หลักสูตรแรกท่ีตอบแบบสอบถามและสงกลับมายังผูวิจัยภายใน 2 สัปดาห และกลุมเปาหมายจากหลักสูตรที่
ไมผานการกํากบัมาตรฐาน การประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสตูร ในปการศกึษา 2558 จํานวน 20 หลักสูตร การ
เก็บรวบรวมจากกลุมเปาหมาย ประกอบดวยประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร บุคลากรงานบริการ
การศึกษา/บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานหลักสูตร เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสํารวจ แบบสัมภาษณ และแบบ
วิเคราะหความสอดคลองของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
 ผลการศึกษาพบวา สภาพท่ัวไปมีการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานแตพบวากระบวนการจัดทําราย
ละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) มีเน้ือหาเปนจํานวนมากตองใชระยะเวลาในการจัดทํานานทําใหหลักสูตรเสร็จไมทันตาม
กาํหนด นอกจากน้ียงัขาดความรวมมือจากอาจารยทีไ่มเหน็ดวยกับการจัดทําหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ
อุดมศึกษา และในระหวางการดําเนินการของหลักสูตรมีอาจารยบางทานเกษียณอายุราชการ หรือลาศึกษาตอและ
ไมไดมกีารแตงตัง้ทดแทน ทาํใหมจํีานวนไมครบตามเกณฑมาตรฐาน จึงมีผลใหหลักสูตรสวนหนึง่ไมสอดคลองกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

คําสําคัญ : สภาพการจัดทําหลักสูตร, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ, ประเทศไทย, ระดับอุดมศึกษา

Abstract
 The research objective were to 1) study Khon Kaen University curriculum qualification framework
2) study problems of Khon Kaen University curriculum process 3) analyze Khon Kaen University
curriculum consistency based on TQF. Target groups used in the study included the first 30 
questionnaires returned back to the researcher within 2 weeks and 20 curriculums which failed to 
pass the curriculum quality assessment in the academic year 2015. The data was collected from 

1  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
2  รองศาสตราจารย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
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key informants consisted of curriculum chairmen/curriculum administrative committee, academic 
service staff/curriculum-related staff. There were two types of research tools: 1) a questionnaire, 
2) a structured interview 3) an analysis form of the consistency of the curriculum according to the 
national standard for higher education. The research found that the programme specification process 
was time-consuming so the development of the curriculum was delayed. There was also a lack of 
cooperation from teachers who do not agree with the curriculum framework. At the same time there 
were some personnel reach the retirement age, some were on study leave. No substitute has been 
appointed to replace these staff. 

Keywords : situations of curriculum development, qualification framework, Thailand, tertiary level

บทนํา
 การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญย่ิงในการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพเพียบพรอมท้ังความรู  ความ
สามารถ และสติปญญาเพียงพอท่ีจะเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา (ไพฑูรย สินลารัตน, 
2542) สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติภารกิจหลักสี่
ประการ (พันธศักด์ิ พลสารัมย, 2543) คือ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ
หลักทั้งส่ีประการ จึงมีความสําคัญย่ิงตอการพัฒนา
ประเทศตอไปในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความสําคัญตอการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ สถาบันอุดม
ศึกษาจึงควรมีความตระหนักในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเปนอยางย่ิง จะเห็นวาหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการศึกษาไมวาจะเปนกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมี
หลักเกณฑและมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ศกึษา เพือ่ควบคมุดูแลการจัดการศกึษาใหดําเนนิไปอยาง
มีคุณภาพ รวมทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพการศึกษาโดย
การประเมินทั้งรูปแบบการประเมินภายในและการ
ประเมินภายนอกสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
 จากการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง ในป 2552 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพื่อใหเปนมาตรฐานการ
ศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตาม และเพ่ือ
เปนการประกนัคณุภาพของบณัฑติในทกุสาขาวชิา รวมทัง้
เพ่ือใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง ๆ เพ่ือ
ใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ การผลิต
บณัฑติใหมคีณุภาพ การผลติบณัฑติของแตละสถาบนัตอง
เปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน 
คือ 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดาน
ทักษะทางปญญา 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
สาขา/สาขาวชิาทีเ่นนทกัษะทางปฏบิติัตองเพิม่มาตรฐาน
ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2552)
 ในขณะท่ีการขยายโอกาสทางการศึกษาเปนไป
อยางกวางขวางจนนาวิตก ส่ิงที่เกิดข้ึนควบคูกันและเปน
คําถามของสังคมอยูตลอดมาจนถึงปจจุบัน นั้นคือ เร่ือง
ของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเปนขอกังวลที่
หลายคนมองวา ผเูรยีนไมไดรบัความรแูละประโยชนมาก
ไปกวาการไดคณุวฒิุท่ีเพิม่ขึน้ และสถาบนัท่ีจัดการศกึษา
มีการจัดการศึกษาในเชิงพาณิชย ซ่ึงเปนการใหความ
สําคัญในเชงิปรมิาณมากกวาคุณภาพจนเกดิคาํกลาวทีว่า 
“จายครบจบแน” โดยเฉพาะวิกฤตในเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ปญหาในการดําเนินการของหลักสูตร ปจจุบันประกอบ
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ดวย (ประดิษฐ มีสุข และคณะ,2551)
 1.  การผลิตบัณฑิตตรงตามความตองการของ
สังคม หลายแหงไมไดสํารวจความตองการของสังคมวา 
ตองการบัณฑิตศาสตรสาขาใดไปสนองความตองการได
แตผลิตตามแผนเพ่ือผลงานในเชิงปริมาณเทานั้น
 2.  การเปดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีไมได
เปนเอกลกัษณของตนเอง เชน มหาวทิยาลยัท่ีมศีกัยภาพ
ทางการแพทย  แตไปเปดสาขาวิชาอื่นควบคูไปดวย 
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทางดานวิศวกรรมก็เปดสาขา
ทางการเมืองไปดวย มหาวิทยาลัยที่มีความถนัดในการ
ผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตรหรือรัฐศาสตรก็เปดสาขา
การแพทยไปดวย มหาวิทยาลัยท่ีเคยผลิตครูอยางมี
คุณภาพก็เปดสาขาทางธุรกิจไปดวย เปนตน
 3.  การเปดสอนแบบธรุกิจ มมีหาวทิยาลัยหลาย
แหงมองเห็นการจัดการศึกษาเปนเชิงธุรกิจ ตองการผลิต
ใหไดปริมาณมากๆ เพ่ือประโยชนในเชิงธุรกิจ โดยเปด
ศูนยการศึกษานอกสถาบันเพื่อเพิ่มรายไดใหกับสถาบัน 
การควบคุมคุณภาพอาจไมทัว่ถงึ เปนเหตุใหคณุภาพดอย
ลงไป
  มหาวทิยาลยัในฐานะสถาบนัอุดมศกึษาซึง่มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาจึงควรมี
บทบาทอยางยิง่ท่ีจะตองพิจารณาดําเนนิการเพ่ือแกวกิฤต
คุณภาพการศึกษาดังกลาว โดยเร่ิมจากมหาวิทยาลัยจะ
ตองมีความจริงจังและจริงใจในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาใหเกิดขึ้น ไมเพียงแตมุงเนนการแขงขันกันในเชิง
ปริมาณเพื่อใหสามารถรับผูเรียนไดเปนจํานวนมาก และ
มีรายไดเขามหาวิทยาลัยจากคาลงทะเบียนของนิสิต
นกัศกึษาดังกลาว แตควรจะแขงขันและใหความสําคญัใน
เชิงคุณภาพดวย โดยดําเนินการควบคูไปกับระดับกระทรวง
ซึ่งดูแลเชิงนโยบายและกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ออกมา
ควบคุมการศึกษาในทุกสถาบันลวนแตมีศักด์ิและสิทธิ์ใน
ปริญญาเทาเทียมกัน จะตางกันก็เพียงจุดเนนในการผลิต 
หากมหาวิทยาลัยตระหนักและสามารถสรางคุณภาพของ
บณัฑิต คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน คุณภาพ
อาจารย จะทําใหบัณฑิตท่ีแตละสถาบันผลิตออกมามี

คุณภาพอยางแนนอน (ประดิษฐ มีสุข และคณะ,2551)
 การมุงเนนเพ่ือแกไขวกิฤตคุณภาพการศึกษา คือ 
สถาบันตองมีการจัดทําหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองตาม
ความตองการของตลาดแรงงงานและสงัคม โดยการพฒันา
หลักสตูร หรือปรบัปรงุหลักสตูรเพือ่ใหมีความทันสมยัตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงานและสังคม แตปจจบัุน 
ในการจดัทาํหลกัสตูร กระทรวงศกึษาธกิารไดออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสถาบัน
อดุมศกึษาทกุแหงใชเปนแนวทางหรอืกรอบปฏบัิตใินการ
จัดทําหลักสูตร นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษายงัไดกําหนดกฎเกณฑในดานการจดัทาํหลกัสตูรไว
หลายประการ เร่ิมต้ังแตสาขาวิชาที่มีมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) จะตองมีการจดัทาํหลักสตูรเพือ่
ใหสอดคลองตามมาตรฐานคุณวุฒิท่ีมี ท้ังนี้ รายละเอียด
หรือขั้นตอนในการจัดทําหลักสูตรจะประกอบดวย
 1.  มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร (Programe 
Specification) 
 2.  มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course 
Specification) 
 3.  มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณภาค
สนาม (Field Experience Specification) 
 4.  มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
(Course Report)
 5. มคอ .6 รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
 6.  มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
(Programme Report)
 นอกจากระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ แลว ในการ
จัดทําหลักสูตรแตละหลักสูตรใหสําเร็จไดนั้น ตองอาศัย
ความรวมมอืจากหลายภาคสวนไมวาจะเปนอาจารยสาย
ผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงตองรวมมือรวมใจ
กันในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาเพ่ือใหสามารถรับ
บคุคลเขาศกึษาในหลกัสตูรดังกลาวได นอกจากความรวม
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มือจากอาจารยสายผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุน 
แลวสิง่สาํคัญอีกประการหน่ึงคอื ทกุคนท่ีมสีวนรวมในการ
จัดทําหลักสูตรตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎ
ระเบยีบทีเ่ก่ียวของกบัการจดัทาํหลกัสูตรอยางชดัเจนเพือ่
ใหการจัดทําหลักสูตรสําเร็จตามวัตถุประสงค
 จากการศึกษาสภาพการจัดทําหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 ระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 สรุปได
วา ปจจุบันในการจัดทําหลักสูตรพบปญหาหลากหลาย
ประการ โดยแบงเปนรายดานไดดังนี้

 ดานนโยบาย
 1.  ขาดความชดัเจนเชงินโยบายเก่ียวกบัการรบั
นักศึกษาและการจัดการ
 2.  ภาระการจดัการขึน้อยกัูบผบูรหิารระดบัภาค
วิชาฯ 

 ดานการจัดทําหลักสูตร
 1.  เอกสารในการจัดทําหลักสูตรมีมากเกินไป 
ทําใหใชเวลานานควรลดข้ันตอนดานเอกสารและเนนที่ 
Learning Outcome มากกวามุงเนนที่กระบวนการการ
จัดทําหลักสูตร
 2.  รอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง
ตองปรับปรุงทุกรอบ 5 ป มีผลใหการประเมินจากผูใช
บัณฑิตอาจยังไมไดขอมูลครบถวนและไมไดสะทอนถึง
ความเปนจริง
 3.  การจัดทําหลักสูตรตองมีอาจารยผูรับผิด
ชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานทีกํ่าหนดไว แตปจจบัุนในกระบวนการจดั
ทําหลักสูตรนั้นในบางหลักสูตรมีอาจารยไมเพียงพอ
เน่ืองจากเกษยีณอายรุาชการ และลาศกึษาตอ โดยทีค่ณะ
ไมมีอัตราสํารองทําใหไมสามารถปรับปรุงหลักสูตรไดทัน
ตามกําหนดเวลา
 4.  ขาดตนแบบหรือตัวอยางหลักสูตรในลุม
สาขาวิชาตางๆ ทั้งทางดานกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร กลมุสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อใหผูจัดทํา
หลักสูตรสามารถปฏิบัติตามไดอยางครบถวน
 5.  กระบวนการมีผูเก่ียวของในหลายข้ันตอน 
เกิดความลาชาของการตรวจอนุมัติหลักสูตร 
 6.  มหาวทิยาลยัไมมแีนวทางในการชวยหากาํลงั
สนับสนุนแกอาจารยในการพัฒนาหลักสูตร เชน มีกําลัง
คนที่มีความรู ความชํานาญมาชวยใหคําแนะนํา เชน 
ต้ังเปนคลินิกการพัฒนาหลักสูตร เปนตน

 ดานบุคลากรผูจัดทําหลักสูตร
 1.  ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติหนาที่
ดานหลักสูตรโดยตรง เนื่องจากสายผูสอนมีภาระงานใน
การสอนมาก ซ่ึงรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) บุคลากร
สายสนับสนุนสามารถเปนผดูาํเนินการได เพือ่เปนการลด
เวลาและความยุงยากในการจัดทําหลักสูตร
 2.  ภาระงานประจาํโดยเฉพาะการสอน การวจัิย 
สงผลกระทบตอกระบวนการจัดทําหลักสูตร
 3.  ไมไดรับความรวมมือจากอาจารยเนื่องจาก
อาจารยบางสวนไมเห็นดวยกับระบบมาตรฐานแบบนี้
 4. ผูรับผิดชอบวิชาไมไดจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 และ มคอ.6 เพ่ือพัฒนาปรบัปรงุการเรยีนการสอน
ใหทันสมัยอยูเสมอ 
 5.  ไมมีการอบรมเพ่ิมความรูความเขาใจในการ
จัดทาํหลักสูตรแกเจาหนาทีส่ายสนับสนุนเพ่ือใหสามารถ
รวมรับผิดชอบในการจัดการได
 จากสภาพปญหาทีก่ลาวมาในขางตนพบวา สภาพ
ของการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 สวนใหญนั้นสาเหตุหลัก
เกิดเกิดจากจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมครบ
ตามเกณฑท่ีกําหนด รวมถึงคุณวุฒิของอาจารยประจํา
หลักสตูรทีไ่มเปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด ทาํใหการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการศึกษาไมเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี ผูวิจัยจึงมี
แนวคดิท่ีจะศึกษาสภาพของการจัดทาํหลกัสตูรตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพือ่
ใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการจัดทําหลักสูตร การ
ดําเนินงานของหลักสูตร และมีแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดทําหลักสูตรตอไป

สมมติฐาน
 การปรบัปรงุหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหงชาติตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
 หลกัสตูรทีเ่ปดสอนในปการศึกษา 2558 ในกลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

วิธีการดําเนินวิจัย
 งานวิจัยน้ีเปนกรณีศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลได
จาก 2 แหลง คือ 1) ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการวิเคราะห
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจาก 
(1) กลมุตัวอยางจาํนวนหลกัสูตร 50 หลักสูตรแรกทีต่อบ
แบบสอบถามกลับมาภายในกําหนดเวลา 2 สัปดาห (2) 
กลุมเปาหมายจากหลักสูตรท่ีไมผานการกํากับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2558 จํานวน 20 หลักสูตร
 การรวบรวมขอมูลไดจากกลุมเปาหมายหลัก 
(Key informants) ไดแก ประธานหลกัสตูร/คณะกรรมการ
บรหิารหลักสตูร บุคลากรงานบริการการศึกษา/บคุลากร
ทีป่ฏบิตังิานดานหลกัสตูรทีอ่ยใูนกลมุสาขาวชิามนษุยศาสตร
สงัคมศาสตร กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ และกลมุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวน 50 หลักสูตร

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 การศึกษาคร้ังนี้ ไดออกแบบการวิจัยดวยวิธีการ
ผสมผสานระหวางการศึกษาในเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ
เพ่ือใหขอมูลมีความครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงค
การศึกษาท่ีกําหนดไว ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.  กรอบการวเิคราะหขอมลูทตุยิภูมิ ประกอบ
ดวยประเดน็ทีใ่ชวเิคราะหบนัทึกเอกสารวชิาการ ระเบยีบ 
ขอบังคับ เอกสารของทางราชการ และแบบวิเคราะห
ความสอดคลองของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุม ศกึษา กรอบการวเิคราะหเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ท่ีใชในการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในตามแบบรายงานขอมูลตามตัวช้ีวัดการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (สํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ, 2560) 
 2.  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ใชเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงปฐมภูมิ ประกอบดวย
  2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเปน
แบบสอบถามถงึขอมูลท่ัวไปของผตูอบแบบสอบถาม เพือ่
ทราบถึงระดบัการปฏิบตัทิีเ่กีย่วของกับการพฒันาหลกัสูตร
พรอมทั้งสํารวจสภาพปญหา อุปสรรคและขอเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
  2.2 แบบสัมภาษณ (Structured Inter-
view) ใชในการสมัภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Inter-
view) กลุมผูใหขอมูลหลัก (key informants) ไดแก 
ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ใน
หลักสูตรที่ไมผานการกํากับมาตรฐานตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อใหไดขอมูลที่
นาเช่ือถือครบถวน สมบูรณและครอบคลมุตามวัตถปุระสงค
การศึกษา

การสรางเครื่องมือ
 1.  ในการสรางเคร่ืองมือเพ่ือใชในการรวบรวม
ขอมูลคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
โดยการศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
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เก่ียวของกับการจัดทําหลักสูตร กําหนดโครงสรางของ
เคร่ืองมือและขอบเขตของเน้ือหา สรางแบบสอบถามเก่ียว
กบัสภาพและปญหาการจดัทาํหลกัสูตร นาํแบบสอบถาม
ฉบับรางเสนอใหอาจารยทีป่รึกษาพจิารณา เพ่ือแกไขและ
ปรับปรุง นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ นําแบบสอบถามที่ผูเช่ียวชาญ
พิจารณา และตรวจสอบแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
แกไขปรับปรุงอีกคร้ัง นําแบบสอบถามไปทดลองใช 
ปรับปรุงแกไข และจัดพิมพฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
 1.  ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากลุมผูใหขอมูล (Key 
informants) ไดแก ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการ
บรหิารหลักสตูร บุคลากรงานบริการการศึกษา/บคุลากร
ทีป่ฏบัิติงานดานหลักสตูรท่ีอยใูนกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
สงัคมศาสตร กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ และกลมุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2.  ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการวิเคราะหความ
สอดคลองของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ ตามแบบรายงานขอมูลตัวช้ีวัดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (สํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ, 2560)

การวิเคราะหขอมูล
 การวเิคราะหขอมลูการวจัิยจากแบบสอบถามใน
ครัง้นี ้ผวูจัิยไดวเิคราะหโดยใชสถติิ รอยละ (Percent) คา
เฉลี่ย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห
ความสอดคลองของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) จากหลักสูตรที่ไมผานการกํากับมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายใน 

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สภาพทั่วไปของมาตรฐานหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  สภาพท่ัวไปของมาตรฐานหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา หลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปการศึกษา 2558 จาํนวน 349 
หลักสูตร ไมผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 20 หลักสตูร 
ซึง่ในประเด็นของการไมผานการกํากบัมาตรฐานน้ัน เปน
ทางดานจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมครบ 5 คน 
มสีาเหตุเนือ่งมาจากอาจารยประจําหลักสตูรเกษียณอายุ
ราชการ และไมไดดําเนินการแตงตั้งหรือสรรหาอาจารย
ประจําหลักสูตรมาทดแทนหรือมีการวางแผนลวงหนา 
อาจารยประจําหลักสูตรมีชื่อซ้ํากัน โดยเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรมากกวา 1 หลักสูตร อาจารยประจํา
หลักสูตรลาออกดวยเหตุผลตาง ๆ เชน การไปปฏิบัติ
หนาทีท่ี่สถาบนัอ่ืน รวมทัง้มกีารโยกยายไปปฏบัิตงิานหลกั
สูตรอื่นๆ อาจารยประจําหลักสูตรลาศึกษาตอทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ บางหลักสูตรมีการลาศึกษาตอ 
2-3 คน โดยท่ีหลักสูตรไมไดดําเนินการแตงต้ังอาจารย
ประจําหลักสูตรมาปฏิบัติหนาท่ีแทน อาจารยประจํา
หลกัสูตรลาเพ่ิมพูนและพัฒนาวิชาการหรือลาเพ่ือทาํการ
วิจัย เปนเวลาประมาณ 3-6 เดือนและไมไดมีการแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตรมาปฏิบัติหนาท่ีแทน ซึ่งจาก
ปญหาดังกลาวน้ีเปนเหตุใหมีหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ขอนแกนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดบั
ปรญิญาเอกไมผานเกณฑการกาํกับมาตรฐาน จาํนวน 20 
หลกัสูตร เนือ่งจากเกณฑมาตรฐานหลักสตูรนัน้ไดกาํหนด
ไววา จะเปนอาจารยประจาํหลกัสูตรมากกวา 1 หลกัสตูร
ในเวลาเดียวกันไมได และตองอยูปฏิบัติงานทางดานการ
บรหิารหลกัสูตรตลอดระยะเวลาการดาํเนนิการของหลกัสตูร
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย เรื่องการประเมินผลระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ดานการพฒันาคณุภาพคณาจารยและบคุลากร
ในสถาบันอยางตอเน่ือง ซึง่การพัฒนาคุณภาพคณาจารย
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นั้นหมายความรวมถึง การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา
และตําแหนงทางวิชาการของอาจารยใหมคุีณวฒิุท่ีสงูข้ึน
เพื่อรองรับปญหาการขาดแคลนอาจารย หรืออาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีไมเพียงพอในกรณีเรงดวน นอกจาก
ปญหาทางดานอาจารยประจําหลักสตูรแลว ในการบริหาร
จัดการของหลักสูตรยังพบวาอาจารยบางสวนไมใหความ
รวมมือในการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
และตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา เน่ืองจาก 
ไมเห็นดวยกับการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเห็นวาการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุนิัน้ เปนการมงุศกึษาหรอืจดัการที่
เอกสาร มากกวาผลผลิต คือ บัณฑิต หลักการสําคัญของ
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอดุมศกึษาแหงชาต ิ(สํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) มุงเนนที่มาตรฐาน
ผลการเรียนรูของบัณฑิต ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิง
คุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวย
งานและผูที่เก่ียวของไดเขาใจและมั่นใจถึงกระบวนการ
ผลิตบัณฑิต 
 2. ปญหาของกระบวนการจัดทําหลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มุงศึกษาปญหาของ
กระบวนการจัดทาํหลกัสตูรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่จาก
ผลการศึกษานั้นพบวากลุมเปาหมาย คือ ประธาน
หลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร บุคลากรงาน
บริการการศึกษา/บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานหลักสูตรน้ัน 
ไดสะทอนถึงปญหาของกระบวนการจัดทําหลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนในหลายประเด็น ทั้งน้ีโดยสรุปจะ
เห็นไดวาการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาน้ัน เอกสารในการจัดทําหลักสูตรมีมาก
เกนิไปทําใหใชเวลาในการทํานาน เน่ืองจากในรายละเอียด
ของหลักสูตรน้ัน ประกอบดวย หมวดท่ี 1 – 8 ดังนี้ 
  หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
  หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิ
การ และโครงสรางของหลักสูตร

  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน
และการประเมินผล
  หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผล
นักศึกษา
  หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
  หมวดที่ 7 การกํากับมาตรฐาน
  หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของหลักสูตร
  จากหมวดท่ี 1 – 8 ดังกลาว ในแตละหมวด
ประกอบดวยหวัยอยเปนจํานวนมาก ซ่ึงผรัูบผดิชอบดาน
การจัดทาํหลกัสูตรมีความเห็นวาในการจัดทาํหลักสตูรนัน้ 
มีรายละเอียดและเน้ือหามากเกินไป เน่ืองจากผูรับผิด
ชอบดานการจัดทําหลกัสตูรมภีาระงานสอนมาก ไมมเีวลา
ในการจัดทาํรายละเอียดของหลักสตูร นอกจากน้ี ยงัเหน็
ควรใหคณะจดับุคลากรสายสนบัสนนุมาชวยในการจดัทาํ
หลักสูตรโดยเฉพาะรวมถึงการใหความรู ความเขาใจใน
การจัดทําหลักสูตรแกบุคลากรสายสนับสนุน นอกจากนี้ 
มหาวทิยาลยัควรจดัทาํรูปแบบของการจดัทาํรายละเอยีด
หลักสูตรเปน template file ของเลมหลกัสตูรเพือ่ใหเปน
แนวทางเดียวกันเพื่อใหทุกหลักสูตรนําไปใชเปนตนแบบ
ในการจัดทําหลักสูตรได 
  นอกจากปญหาทางดานรายละเอียดการจัด
ทําหลักสูตรนั้นมีรายละเอียดเนื้อหามากเกินไปแลว 
ปญหาการจัดทําหลักสูตรอีกประการหน่ึง คือ ไมไดรับ
ความรวมมือจากอาจารยผูสอนหรืออาจารยประจําวิชา 
ในการจัดทํารายละเอียดวิชา (มคอ.3) รายละเอียด
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ซ่ึงสอดคลองกบัแนวคดิ
การสอนในระดับอุดมศึกษาท่ีผูสอนตองมีการจัดเตรียม
แผนการสอน เพือ่ใชเปนแนวทางใหผูสอนดาํเนินการสอน
ไดงายข้ึน โดยแผนการสอนจะตองประกอบดวยวตัถปุระสงค
ทีช่ดัเจน มกีารวเิคราะหผเูรยีน มเีน้ือหาวชิาทีท่นัสมยัถกู
ตอง กําหนดวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเวลา แตโดยสวน
มากอาจารยผูสอนไมไดจัดทํารายละเอียดวิชา (มคอ.3) 
รายละเอียดประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ใหทันตาม
กําหนดเวลากอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
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แตจดัทํารายละเอยีดวชิา (มคอ.3) รายละเอยีดประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) กอนการประเมินซึ่งสงผลใหการ
จัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามรายละเอียดของวิชา
ที่กําหนดไว 
 3.  การวเิคราะหความสอดคลองของหลกัสตูร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2552 ของกลุมสาขาวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลยั
ขอนแกน
  โดยสรุป การวิเคราะหความสอดคลองของ
หลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง
ชาติ ตามรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา 2558 นั้น แบงเปนรายองคประกอบ
ดังนี้
  องคประกอบที ่1 การกาํกบัมาตรฐาน พบวา
ปญหาดานของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดไว เปนผลใหหลักสูตร
ดังกลาวไมผานเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
เชน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุ รวมถึงลา
ศึกษาตอแตทางหลักสูตรไมไดดําเนินการแตงตั้งทดแทน
ในตําแหนงท่ีวางลง 
  องคประกอบท่ี 2 บณัฑติ ทีสํ่าเรจ็การศึกษา
จากมหาวิทยาลัยขอนแกนมีอัตราการมีงานทําคอนขางสูง
และเปนที่ยอมรับตอตลาดแรงงาน 
  องคประกอบที่ 3 นักศึกษา หลักสูตรควร
กําหนดแผน/เปาหมาย/ผลลัพธในการรับนักศึกษาเขา
ศึกษาในหลักสูตร และมีการประเมินผลในกระบวนการ
รับเขานักศึกษาเพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินไปปรับ
กลยทุธในการรบัเขาศกึษาในปตอๆ ไป รวมถงึควรพฒันา
กลยุทธการรับเขานักศึกษาเพ่ือใหไดนักศึกษาตามเปา
หมายและเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด
  องคประกอบที ่4 อาจารย สวนใหญมศัีกยภาพ
ในการทาํวจัิยและมผีลงานตีพิมพเปนจาํนวนมาก จึงควร
สงเสริมและหามาตรการใหมีผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง 
และหลักสูตรควรจัดทําแผนการสงเสริมและสนับสนุน

ดานผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา
หลักสูตร โดยครอบคลุมถึงการอบรม/สัมมนาทักษะทาง
วิชาชีพดวย เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น
  องคประกอบท่ี 5 หลักสตูร การเรียนการสอน
การประเมนิผเูรยีน หลกัสูตรบางหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั
ขอนแกนเปนหลกัสูตรแรกของประเทศไทย มแีนวคดิของ
การสรางหลักสูตรท่ีดีในการบูรณาการหลายสาขา ไดแก 
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีนติิศาสตร มนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตร และวทิยาการจดัการ และสอดคลองกบัแผน
นโยบายแหงชาติ (Thailand 4.0) เปนทีส่นใจของประเทศ
เขตอาเซียน แตหลักสูตรที่เปนศาสตรทางดานการบูรณา
การน้ันยังขาดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตรของตนเองโดยตองขอความรวมมือจาก
คณะตางๆ ในการเชิญมาเปนอาจารยผรัูบผิดชอบหลักสตูร
และอาจารยประจําหลักสูตร จึงควรมีการวางแผน และ
จดัทาํฐานขอมลูอาจารยผสูอนเพือ่ไมใหเกิดความซ้ําซอน
ทางดานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
  องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
หลกัสตูรควรนาํผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศึกษา
และอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูไปปรับปรุงและ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสม 
เชน หนังสือ ตํารา E-book วารสาร หองสัมมนาเฉพาะ
หลักสูตร

อภิปรายผล 
 สภาพทั่วไปของมาตรฐานหลักสูตร พบวา
มหีลกัสตูรไมผานการกาํกบัมาตรฐาน จาํนวน 20 หลกัสูตร
มีสาเหตุจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตรมีจํานวนไมครบตามเกณฑมาตรฐานท่ี
กาํหนดไว เน่ืองจากเกษยีณอายรุาชการ ลาศกึษาตอ หรือ
ยายไปปฏิบัติงานท่ีหลักสูตรอื่น ซึ่งเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรไดกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีอาจารยผูรับผิด
ชอบหลกัสตูรและอาจารยประจาํหลกัสตูรตองปฏบิตังิาน
ทางดานการบริหารหลักสูตรตลอดระยะเวลาการดําเนิน
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การของหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเร่ือง
การประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดานการพัฒนาคุณภาพ
คณาจารยและบุคลากรในสถาบันอยางตอเนื่อง ที่ตองมี
การพัฒนาอาจารยเพ่ือรองรับปญหาการขาดแคนอาจารย
หรืออาจารยประจําหลกัสตูรทีไ่มเพียงพอในกรณเีรงดวน
 ปญหากระบวนการจัดทําหลักสูตร พบวา การ
จดัทาํรายละอยีดหลกัสตูร (มคอ.2) มรีายละเอยีดมากจน
เกินไป ตองใชระยะเวลาในการจัดทําหลักสูตรนาน 
มหาวทิยาลยัควรมมีาตรการทีช่ดัเจนในการกาํกับตดิตาม
การจัดทําหลักสูตร การดําเนินการของหลักสูตรเพ่ือให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาติ
รวมถึงการสรางความรู ความเขาใจ ใหผูปฏิบัติงานดาน
หลกัสตูรดานระเบียบ แนวปฏิบติั ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับ
การจัดทําหลักสูตร ซึ่งประเด็นเหลานี้เปนทั้งหัวใจสําคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ตามท่ี ซิกเคอรร่ิง,แแกมสันและเมอรริลล (อาง
ถึงใน พันธศักด์ิ พลสารัมยและ วัลลภา เทพหัสดิน ณ 
อยธุยา, 2543) ฮิคแมน (อางถึงใน รงุรังส ีวบิลูชยั, 2549) 
วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543) ไพฑูรย สินลารัตน 
(2542) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) 
สาํนกังานประเมนิและประกนัคุณภาพ (2554) ไดนาํเสนอไว
 ความสอดคลองของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิพบวา องคประกอบท่ี 1 
การกาํกับมาตรฐาน หลกัสูตรยงัมีปญหาในดานของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
จํานวนและคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร องคประกอบที่ 2 บัณฑิต บัณฑิตท่ีสําเร็จการ
ศกึษามอีตัราการมงีานทาํคอนขางสงูและเปนทีย่อมรบัตอ
ตลาดแรงงาน องคประกอบที่ 3 นักศึกษา หลักสูตรควร
กําหนดแผน/เปาหมาย/ผลลัพธในการรับนักศึกษาเขา
ศกึษาในหลกัสตูร และควรมกีารประเมนิผลในกระบวนการ
รับเขานักศึกษาเพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินไปปรับ
กลยทุธในการรับเขาศกึษาในปตอๆ ไป องคประกอบท่ี 4 

อาจารย สวนใหญมีศักยภาพในการทําวิจัยและมีผลงาน
ตีพิมพเปนจํานวนมาก องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู เรียน มีหลักสูตรท่ีเปน
หลักสูตรแรกของประเทศไทย มีแนวคิดของการสราง
หลักสูตรที่ดีในการบูรณาการหลายสาขา แตยังขาด
อาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยประจําหลกัสตูร
ของตนเองตองขอความรวมมือจากคณะตางๆ เพื่อเปน
อาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยประจาํหลกัสตูร 
องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีขอเสนอแนะ
วาหลักสูตรควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูไปปรับปรุง
และพัฒนาสิง่สนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสม
เชน หนังสือ ตํารา E-book วารสาร หองสัมมนาเฉพาะ
หลักสูตร โดยสรปุการจดัทาํหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิประธานหลกัสตูร/คณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร บุคลากรงานบริการการศึกษา/
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานหลักสูตร ตองมีความรูความ
เขาใจเปนอยางดเีกีย่วกบัระเบยีบปฏิบตัทิีเ่ก่ียวของในการ
จดัทําหลักสตูร เน่ืองจากทุกหลักสตูรตองปฏิบัติอยางเครง
คดั เพือ่ใหการพัฒนาหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไวและหลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตให
สอดคลองตามความตองการของสงัคม ตลาดงานและผใูช
บัณฑิต

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
 มหาวิทยาลัยควรจัดทําฐานขอมูลอาจารยผูรับ
ผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือไมให
อาจารยเกดิความซ้ําซอนกัน ควรมีแผนระยะยาวดานการ
บริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือรองรับผูเกษียณอายุราชการในอนาคต ควร
มีมาตรการใหอาจารยแตละทานจัดทาํผลงานทางวิชาการ 
และงานวิจัยอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมเติมอาจารยผูรับผิด
ชอบหลักสตูรและอาจารยประจําหลักสูตรใหเพยีงพอตอ
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ความตองการ หนวยงานที่เก่ียวของกับการพัฒนา
หลักสูตร ควรมีการจัดอบรม ใหความรู แกผูเกี่ยวของใน
ดานการจัดทําหลักสูตรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน
เพิ่มมากขึ้น เพ่ือใหผูเก่ียวของดานหลักสูตรทุกคนเกิด
ความรู ความเขาใจและสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดไว

 ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป
 การศึกษาดานการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใน
อนาคต ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
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