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สภาพการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 (TQF) : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
Situations of Curriculum Development based on Thailand Qualiﬁcation
Framework : A Case study of Khon Kaen University
ณัฐฌา ขําศิร1ิ
รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญณี แนรอท2
บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาสภาพทัว่ ไปของมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 2) ศึกษา
ปญหาของกระบวนการจัดทําหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 3) วิเคราะหความสอดคลองของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติของกลุมสาขาวิชาทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมเปาหมายประกอบ
ดวย 30 หลักสูตรแรกที่ตอบแบบสอบถามและสงกลับมายังผูวิจัยภายใน 2 สัปดาห และกลุมเปาหมายจากหลักสูตรที่
ไมผานการกํากับมาตรฐาน การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในปการศึกษา 2558 จํานวน 20 หลักสูตร การ
เก็บรวบรวมจากกลุมเปาหมาย ประกอบดวยประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร บุคลากรงานบริการ
การศึกษา/บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานหลักสูตร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสํารวจ แบบสัมภาษณ และแบบ
วิเคราะหความสอดคลองของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
ผลการศึกษาพบวา สภาพทั่วไปมีการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานแตพบวากระบวนการจัดทําราย
ละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) มีเนื้อหาเปนจํานวนมากตองใชระยะเวลาในการจัดทํานานทําใหหลักสูตรเสร็จไมทันตาม
กําหนด นอกจากนีย้ งั ขาดความรวมมือจากอาจารยทีไ่ มเห็นดวยกับการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษา และในระหวางการดําเนินการของหลักสูตรมีอาจารยบางทานเกษียณอายุราชการ หรือลาศึกษาตอและ
ไมไดมีการแตงตัง้ ทดแทน ทําใหมีจาํ นวนไมครบตามเกณฑมาตรฐาน จึงมีผลใหหลักสูตรสวนหนึง่ ไมสอดคลองกับกรอบ
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
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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
การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการ
พั ฒ นาคนใหมี คุ ณ ภาพเพี ย บพรอมทั้ ง ความรู ความ
สามารถ และสติปญญาเพียงพอที่จะเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา (ไพฑูรย สินลารัตน,
2542) สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติภารกิจหลักสี่
ประการ (พันธศักดิ์ พลสารัมย, 2543) คือ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ
หลั ก ทั้ ง สี่ ป ระการ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ตอการพั ฒ นา
ประเทศตอไปในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความสําคัญตอการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ สถาบันอุดม
ศึกษาจึงควรมีความตระหนักในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเปนอยางยิ่ง จะเห็นวาหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการศึกษาไมวาจะเปนกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมี
หลักเกณฑและมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ศึกษา เพือ่ ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาใหดําเนินไปอยาง
มีคุณภาพ รวมทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพการศึกษาโดย
การประเมิ น ทั้ ง รู ป แบบการประเมิ น ภายในและการ
ประเมินภายนอกสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
จากการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนือ่ ง ในป 2552
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
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อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพื่อใหเปนมาตรฐานการ
ศึ ก ษาที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตองปฏิ บั ติ ต าม และเพื่ อ
เปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในทุกสาขาวิชา รวมทัง้
เพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง ๆ เพื่อ
ใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ การผลิต
บัณฑิตใหมีคณ
ุ ภาพ การผลิตบัณฑิตของแตละสถาบันตอง
เปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน
คือ 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดาน
ทักษะทางปญญา 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
สาขา/สาขาวิชาทีเ่ นนทักษะทางปฏิบตั ติ องเพิม่ มาตรฐาน
ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2552)
ในขณะที่การขยายโอกาสทางการศึกษาเปนไป
อยางกวางขวางจนนาวิตก สิ่งที่เกิดขึ้นควบคูกันและเปน
คําถามของสังคมอยูตลอดมาจนถึงปจจุบัน นั้นคือ เรื่อง
ของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเปนขอกังวลที่
หลายคนมองวา ผูเรียนไมไดรับความรูและประโยชนมาก
ไปกวาการไดคุณวุฒทิ เี่ พิม่ ขึน้ และสถาบันทีจ่ ดั การศึกษา
มีการจัดการศึกษาในเชิงพาณิชย ซึ่งเปนการใหความ
สําคัญในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพจนเกิดคํากลาวทีว่ า
“จายครบจบแน” โดยเฉพาะวิกฤตในเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ปญหาในการดําเนินการของหลักสูตร ปจจุบันประกอบ
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ดวย (ประดิษฐ มีสุข และคณะ,2551)
1. การผลิตบัณฑิตตรงตามความตองการของ
สังคม หลายแหงไมไดสํารวจความตองการของสังคมวา
ตองการบัณฑิตศาสตรสาขาใดไปสนองความตองการได
แตผลิตตามแผนเพื่อผลงานในเชิงปริมาณเทานั้น
2. การเปดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ไมได
เปนเอกลักษณของตนเอง เชน มหาวิทยาลัยทีม่ ศี กั ยภาพ
ทางการแพทย แตไปเปดสาขาวิ ช าอื่ น ควบคู ไปดวย
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทางดานวิศวกรรมก็เปดสาขา
ทางการเมืองไปดวย มหาวิทยาลัยที่มีความถนัดในการ
ผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตรหรือรัฐศาสตรก็เปดสาขา
การแพทยไปดวย มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ คยผลิ ต ครู อ ยางมี
คุณภาพก็เปดสาขาทางธุรกิจไปดวย เปนตน
3. การเปดสอนแบบธุรกิจ มีมหาวิทยาลัยหลาย
แหงมองเห็นการจัดการศึกษาเปนเชิงธุรกิจ ตองการผลิต
ใหไดปริมาณมากๆ เพื่อประโยชนในเชิงธุรกิจ โดยเปด
ศูนยการศึกษานอกสถาบันเพื่อเพิ่มรายไดใหกับสถาบัน
การควบคุมคุณภาพอาจไมทัว่ ถึง เปนเหตุใหคุณภาพดอย
ลงไป
มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึง่ มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาจึงควรมี
บทบาทอยางยิง่ ทีจ่ ะตองพิจารณาดําเนินการเพือ่ แกวิกฤต
คุณภาพการศึกษาดังกลาว โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยจะ
ตองมีความจริงจังและจริงใจในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาใหเกิดขึ้น ไมเพียงแตมุงเนนการแขงขันกันในเชิง
ปริมาณเพื่อใหสามารถรับผูเรียนไดเปนจํานวนมาก และ
มี ร ายไดเขามหาวิ ท ยาลั ย จากคาลงทะเบี ย นของนิ สิ ต
นักศึกษาดังกลาว แตควรจะแขงขันและใหความสําคัญใน
เชิงคุณภาพดวย โดยดําเนินการควบคูไปกับระดับกระทรวง
ซึ่งดูแลเชิงนโยบายและกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ออกมา
ควบคุมการศึกษาในทุกสถาบันลวนแตมีศักดิ์และสิทธิ์ใน
ปริญญาเทาเทียมกัน จะตางกันก็เพียงจุดเนนในการผลิต
หากมหาวิทยาลัยตระหนักและสามารถสรางคุณภาพของ
บัณฑิต คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน คุณภาพ
อาจารย จะทําใหบัณฑิตที่แตละสถาบันผลิตออกมามี

คุณภาพอยางแนนอน (ประดิษฐ มีสุข และคณะ,2551)
การมุงเนนเพือ่ แกไขวิกฤตคุณภาพการศึกษา คือ
สถาบันตองมีการจัดทําหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองตาม
ความตองการของตลาดแรงงงานและสังคม โดยการพัฒนา
หลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ ใหมีความทันสมัยตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงานและสังคม แตปจจุบนั
ในการจัดทําหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสถาบัน
อุดมศึกษาทุกแหงใชเปนแนวทางหรือกรอบปฏิบตั ใิ นการ
จัดทําหลักสูตร นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษายังไดกําหนดกฎเกณฑในดานการจัดทําหลักสูตรไว
หลายประการ เริ่มตั้งแตสาขาวิชาที่มีมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) จะตองมีการจัดทําหลักสูตรเพือ่
ใหสอดคลองตามมาตรฐานคุณวุฒิที่มี ทั้งนี้ 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 รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
6. มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
(Programme Report)
นอกจากระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ แลว ในการ
จัดทําหลักสูตรแตละหลักสูตรใหสําเร็จไดนั้น ตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายภาคสวนไมวาจะเปนอาจารยสาย
ผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งตองรวมมือรวมใจ
กันในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาเพื่อใหสามารถรับ
บุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวได นอกจากความรวม
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มือจากอาจารยสายผู สอน และบุคลากรสายสนับสนุน
แลวสิง่ สําคัญอีกประการหนึง่ คือ ทุกคนทีม่ สี วนรวมในการ
จั ด ทํ า หลั ก สู ต รตองมี ค วามรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ กฎ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับการจัดทําหลักสูตรอยางชัดเจนเพือ่
ใหการจัดทําหลักสูตรสําเร็จตามวัตถุประสงค
จากการศึ ก ษาสภาพการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 ระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 สรุปได
วา ปจจุบันในการจัดทําหลักสูตรพบปญหาหลากหลาย
ประการ โดยแบงเปนรายดานไดดังนี้
ดานนโยบาย
1. ขาดความชัดเจนเชิงนโยบายเกีย่ วกับการรับ
นักศึกษาและการจัดการ
2. ภาระการจัดการขึน้ อยูกับผูบริหารระดับภาค
วิชาฯ
ดานการจัดทําหลักสูตร
1. เอกสารในการจัดทําหลักสูตรมีมากเกินไป
ทําใหใชเวลานานควรลดขั้นตอนดานเอกสารและเนนที่
Learning Outcome มากกวามุงเนนที่กระบวนการการ
จัดทําหลักสูตร
2. รอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง
ตองปรับปรุงทุกรอบ 5 ป มีผลใหการประเมินจากผูใช
บัณฑิตอาจยังไมไดขอมูลครบถวนและไมไดสะทอนถึง
ความเปนจริง
3. การจัดทําหลักสูตรตองมีอาจารยผู รับผิด
ชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว แตปจจุบนั ในกระบวนการจัด
ทํ า หลั ก สู ต รนั้ น ในบางหลั ก สู ต รมี อ าจารยไมเพี ย งพอ
เนือ่ งจากเกษียณอายุราชการ และลาศึกษาตอ โดยทีค่ ณะ
ไมมีอัตราสํารองทําใหไมสามารถปรับปรุงหลักสูตรไดทัน
ตามกําหนดเวลา
4. ขาดตนแบบหรื อ ตั ว อยางหลั ก สู ต รในลุ ม
สาขาวิชาตางๆ ทั้งทางดานกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
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และสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อใหผูจัดทํา
หลักสูตรสามารถปฏิบัติตามไดอยางครบถวน
5. กระบวนการมีผู เกี่ยวของในหลายขั้นตอน
เกิดความลาชาของการตรวจอนุมัติหลักสูตร
6. มหาวิทยาลัยไมมีแนวทางในการชวยหากําลัง
สนับสนุนแกอาจารยในการพัฒนาหลักสูตร เชน มีกําลัง
คนที่มีความรู ความชํานาญมาชวยใหคําแนะนํา เชน
ตั้งเปนคลินิกการพัฒนาหลักสูตร เปนตน
ดานบุคลากรผูจัดทําหลักสูตร
1. ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหนาที่
ดานหลักสูตรโดยตรง เนื่องจากสายผูสอนมีภาระงานใน
การสอนมาก ซึ่งรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) บุคลากร
สายสนับสนุนสามารถเปนผูดําเนินการได เพือ่ เปนการลด
เวลาและความยุงยากในการจัดทําหลักสูตร
2. ภาระงานประจําโดยเฉพาะการสอน การวิจยั
สงผลกระทบตอกระบวนการจัดทําหลักสูตร
3. ไมไดรับความรวมมือจากอาจารยเนื่องจาก
อาจารยบางสวนไมเห็นดวยกับระบบมาตรฐานแบบนี้
4. ผูรับผิดชอบวิชาไมไดจัดทํา มคอ.3 มคอ.4
มคอ.5 และ มคอ.6 เพือ่ พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหทันสมัยอยูเสมอ
5. ไมมีการอบรมเพิ่มความรูความเขาใจในการ
จัดทําหลักสูตรแกเจาหนาทีส่ ายสนับสนุนเพือ่ ใหสามารถ
รวมรับผิดชอบในการจัดการได
จากสภาพปญหาทีก่ ลาวมาในขางตนพบวา สภาพ
ของการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 สวนใหญนั้นสาเหตุหลัก
เกิดเกิดจากจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมครบ
ตามเกณฑที่กําหนด รวมถึงคุณวุฒิของอาจารยประจํา
หลักสูตรทีไ่ มเปนไปตามเกณฑทีก่ าํ หนด ทําใหการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการศึกษาไมเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงมี
แนวคิดทีจ่ ะศึกษาสภาพของการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพือ่
ใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการจัดทําหลักสูตร การ
ดําเนินงานของหลักสูตร และมีแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดทําหลักสูตรตอไป
สมมติฐาน
การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
หลักสูตรทีเ่ ปดสอนในปการศึกษา 2558 ในกลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ กลุ มสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
วิธีการดําเนินวิจัย
งานวิจัยนี้เปนกรณีศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลได
จาก 2 แหลง คือ 1) ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการวิเคราะห
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจาก
(1) กลุมตัวอยางจํานวนหลักสูตร 50 หลักสูตรแรกทีต่ อบ
แบบสอบถามกลับมาภายในกําหนดเวลา 2 สัปดาห (2)
กลุมเปาหมายจากหลักสูตรที่ไมผานการกํากับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา
2558 จํานวน 20 หลักสูตร
การรวบรวมขอมูลไดจากกลุ มเปาหมายหลัก
(Key informants) ไดแก ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร บุคลากรงานบริการการศึกษา/บุคลากร
ทีป่ ฏิบตั งิ านดานหลักสูตรทีอ่ ยูในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวน 50 หลักสูตร

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ไดออกแบบการวิจัยดวยวิธีการ
ผสมผสานระหวางการศึกษาในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เพื่อใหขอมูลมีความครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงค
การศึกษาที่กําหนดไว ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1. กรอบการวิเคราะหขอมูลทุตยิ ภูมิ ประกอบ
ดวยประเด็นทีใ่ ชวิเคราะหบันทึกเอกสารวิชาการ ระเบียบ
ขอบังคับ เอกสารของทางราชการ และแบบวิเคราะห
ความสอดคลองของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม ศึกษา กรอบการวิเคราะหเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ที่ใชในการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในตามแบบรายงานขอมู ล ตามตั ว ชี้ วั ด การตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (สํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ, 2560)
2. แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ใชเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงปฐมภูมิ ประกอบดวย
2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ เปน
แบบสอบถามถึงขอมูลทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม เพือ่
ทราบถึงระดับการปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วของกับการพัฒนาหลักสูตร
พรอมทั้ ง สํ า รวจสภาพปญหา อุ ป สรรคและขอเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.2 แบบสัมภาษณ (Structured Interview) ใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กลุมผูใหขอมูลหลัก (key informants) ไดแก
ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ใน
หลักสูตรที่ไมผานการกํากับมาตรฐานตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อใหไดขอมูลที่
นาเชือ่ ถือครบถวน สมบูรณและครอบคลุมตามวัตถุประสงค
การศึกษา
การสรางเครื่องมือ
1. ในการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการรวบรวม
ขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
โดยการศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
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เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตร กําหนดโครงสรางของ
เครือ่ งมือและขอบเขตของเนือ้ หา สรางแบบสอบถามเกีย่ ว
กับสภาพและปญหาการจัดทําหลักสูตร นําแบบสอบถาม
ฉบับรางเสนอใหอาจารยทีป่ รึกษาพิจารณา เพือ่ แกไขและ
ปรับปรุง นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญ
พิจารณา และตรวจสอบแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
แกไขปรั บ ปรุ ง อี ก ครั้ ง นํ า แบบสอบถามไปทดลองใช
ปรับปรุงแกไข และจัดพิมพฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากลุมผูใหขอมูล (Key
informants) ไดแก ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร บุคลากรงานบริการการศึกษา/บุคลากร
ทีป่ ฏิบตั งิ านดานหลักสูตรทีอ่ ยูในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการวิเคราะหความ
สอดคลองของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ ตามแบบรายงานขอมูลตัวชี้วัดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (สํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ, 2560)
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจยั จากแบบสอบถามใน
ครัง้ นี้ ผูวิจยั ไดวิเคราะหโดยใชสถิติ รอยละ (Percent) คา
เฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห
ความสอดคลองของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแหงชาติ ตามรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) จากหลักสูตรที่ไมผานการกํากับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน

72

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพทั่วไปของมาตรฐานหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สภาพทั่ ว ไปของมาตรฐานหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา หลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปการศึกษา 2558 จํานวน 349
หลักสูตร ไมผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 20 หลักสูตร
ซึง่ ในประเด็นของการไมผานการกํากับมาตรฐานนัน้ เปน
ทางดานจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมครบ 5 คน
มีสาเหตุเนือ่ งมาจากอาจารยประจําหลักสูตรเกษียณอายุ
ราชการ และไมไดดําเนินการแตงตั้งหรือสรรหาอาจารย
ประจําหลักสูตรมาทดแทนหรือมีการวางแผนลวงหนา
อาจารยประจําหลักสูตรมีชื่อซํ้ากัน โดยเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรมากกวา 1 หลักสูตร อาจารยประจํา
หลักสูตรลาออกดวยเหตุผลตาง ๆ เชน การไปปฏิบัติ
หนาทีท่ สี่ ถาบันอืน่ รวมทัง้ มีการโยกยายไปปฏิบตั งิ านหลัก
สู ต รอื่ น ๆ อาจารยประจํ า หลั ก สู ต รลาศึ ก ษาตอทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศ บางหลักสูตรมีการลาศึกษาตอ
2-3 คน โดยที่หลักสูตรไมไดดําเนินการแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตรมาปฏิบัติหนาที่แทน อาจารยประจํา
หลักสูตรลาเพิม่ พูนและพัฒนาวิชาการหรือลาเพือ่ ทําการ
วิจัย เปนเวลาประมาณ 3-6 เดือนและไมไดมีการแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตรมาปฏิบัติหนาที่แทน ซึ่งจาก
ปญหาดั ง กลาวนี้ เ ปนเหตุ ใ หมี ห ลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอกไมผานเกณฑการกํากับมาตรฐาน จํานวน 20
หลักสูตร เนือ่ งจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรนัน้ ไดกําหนด
ไววา จะเปนอาจารยประจําหลักสูตรมากกวา 1 หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไมได และตองอยูปฏิบัติงานทางดานการ
บริหารหลักสูตรตลอดระยะเวลาการดําเนินการของหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย เรื่องการประเมินผลระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ดานการพัฒนาคุณภาพคณาจารยและบุคลากร
ในสถาบันอยางตอเนือ่ ง ซึง่ การพัฒนาคุณภาพคณาจารย
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นั้นหมายความรวมถึง การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา
และตําแหนงทางวิชาการของอาจารยใหมีคณ
ุ วุฒทิ สี่ งู ขึน้
เพื่อรองรับปญหาการขาดแคลนอาจารย หรืออาจารย
ประจําหลักสูตรที่ไมเพียงพอในกรณีเรงดวน นอกจาก
ปญหาทางดานอาจารยประจําหลักสูตรแลว ในการบริหาร
จัดการของหลักสูตรยังพบวาอาจารยบางสวนไมใหความ
รวมมือในการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา เนือ่ งจาก
ไมเห็ น ดวยกั บ การจั ด การศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเห็นวาการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒนิ นั้ เปนการมุงศึกษาหรือจัดการที่
เอกสาร มากกวาผลผลิต คือ บัณฑิต หลักการสําคัญของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) มุงเนนที่มาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู ของบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง เปนมาตรฐานขั้ น ตํ่ า เชิ ง
คุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวย
งานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจถึงกระบวนการ
ผลิตบัณฑิต
2. ปญหาของกระบวนการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ งศึกษาปญหาของ
กระบวนการจัดทําหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่ จาก
ผลการศึ ก ษานั้ น พบวากลุ มเปาหมาย คื อ ประธาน
หลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร บุคลากรงาน
บริการการศึกษา/บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานหลักสูตรนั้น
ไดสะทอนถึ ง ปญหาของกระบวนการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกนในหลายประเด็น ทั้งนี้โดยสรุปจะ
เห็นไดวาการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษานั้น เอกสารในการจัดทําหลักสูตรมีมาก
เกินไปทําใหใชเวลาในการทํานาน เนือ่ งจากในรายละเอียด
ของหลักสูตรนั้น ประกอบดวย หมวดที่ 1 – 8 ดังนี้
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนิน
การ และโครงสรางของหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน
และการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลั ก เกณฑในการประเมิ น ผล
นักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
หมวดที่ 7 การกํากับมาตรฐาน
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของหลักสูตร
จากหมวดที่ 1 – 8 ดังกลาว ในแตละหมวด
ประกอบดวยหัวยอยเปนจํานวนมาก ซึง่ ผูรับผิดชอบดาน
การจัดทําหลักสูตรมีความเห็นวาในการจัดทําหลักสูตรนัน้
มีรายละเอียดและเนื้อหามากเกินไป เนื่องจากผู รับผิด
ชอบดานการจัดทําหลักสูตรมีภาระงานสอนมาก ไมมีเวลา
ในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร นอกจากนี้ ยังเห็น
ควรใหคณะจัดบุคลากรสายสนับสนุนมาชวยในการจัดทํา
หลักสูตรโดยเฉพาะรวมถึงการใหความรู ความเขาใจใน
การจัดทําหลักสูตรแกบุคลากรสายสนับสนุน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยควรจัดทํารูปแบบของการจัดทํารายละเอียด
หลักสูตรเปน template ﬁle ของเลมหลักสูตรเพือ่ ใหเปน
แนวทางเดียวกันเพื่อใหทุกหลักสูตรนําไปใชเปนตนแบบ
ในการจัดทําหลักสูตรได
นอกจากปญหาทางดานรายละเอียดการจัด
ทํ า หลั ก สู ต รนั้ น มี ร ายละเอี ย ดเนื้ อ หามากเกิ น ไปแลว
ปญหาการจัดทําหลักสูตรอีกประการหนึ่ง คือ ไมไดรับ
ความรวมมือจากอาจารยผูสอนหรืออาจารยประจําวิชา
ในการจั ด ทํ า รายละเอี ย ดวิ ช า (มคอ.3) รายละเอี ย ด
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ซึง่ สอดคลองกับแนวคิด
การสอนในระดับอุดมศึกษาที่ผูสอนตองมีการจัดเตรียม
แผนการสอน เพือ่ ใชเปนแนวทางใหผูสอนดําเนินการสอน
ไดงายขึน้ โดยแผนการสอนจะตองประกอบดวยวัตถุประสงค
ทีช่ ดั เจน มีการวิเคราะหผูเรียน มีเนือ้ หาวิชาทีท่ นั สมัยถูก
ตอง กําหนดวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเวลา แตโดยสวน
มากอาจารยผูสอนไมไดจัดทํารายละเอียดวิชา (มคอ.3)
รายละเอียดประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ใหทันตาม
กําหนดเวลากอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
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แตจัดทํารายละเอียดวิชา (มคอ.3) รายละเอียดประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) กอนการประเมินซึ่งสงผลใหการ
จัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามรายละเอียดของวิชา
ที่กําหนดไว
3. การวิเคราะหความสอดคลองของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2552 ของกลุมสาขาวิชาทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
โดยสรุป การวิเคราะหความสอดคลองของ
หลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง
ชาติ ตามรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2558 นั้น แบงเปนรายองคประกอบ
ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน พบวา
ปญหาดานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณสมบัติไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดไว เปนผลใหหลักสูตร
ดังกลาวไมผานเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
เชน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุ รวมถึงลา
ศึกษาตอแตทางหลักสูตรไมไดดําเนินการแตงตั้งทดแทน
ในตําแหนงที่วางลง
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต ทีส่ าํ เร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยขอนแกนมีอตั ราการมีงานทําคอนขางสูง
และเปนที่ยอมรับตอตลาดแรงงาน
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา หลักสูตรควร
กําหนดแผน/เปาหมาย/ผลลัพธในการรับนักศึกษาเขา
ศึกษาในหลักสูตร และมีการประเมินผลในกระบวนการ
รับเขานักศึกษาเพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินไปปรับ
กลยุทธในการรับเขาศึกษาในปตอๆ ไป รวมถึงควรพัฒนา
กลยุทธการรับเขานักศึกษาเพื่อใหไดนักศึกษาตามเปา
หมายและเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด
องคประกอบที่ 4 อาจารย สวนใหญมีศกั ยภาพ
ในการทําวิจยั และมีผลงานตีพมิ พเปนจํานวนมาก จึงควร
สงเสริมและหามาตรการใหมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
และหลักสูตรควรจัดทําแผนการสงเสริมและสนับสนุน
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ดานผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา
หลักสูตร โดยครอบคลุมถึงการอบรม/สัมมนาทักษะทาง
วิชาชีพดวย เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผูเรียน หลักสูตรบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนเปนหลักสูตรแรกของประเทศไทย มีแนวคิดของ
การสรางหลักสูตรที่ดีในการบูรณาการหลายสาขา ไดแก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นิตศิ าสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และวิทยาการจัดการ และสอดคลองกับแผน
นโยบายแหงชาติ (Thailand 4.0) เปนทีส่ นใจของประเทศ
เขตอาเซียน แตหลักสูตรที่เปนศาสตรทางดานการบูรณา
การนั้นยังขาดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตรของตนเองโดยตองขอความรวมมือจาก
คณะตางๆ ในการเชิญมาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร จึงควรมีการวางแผน และ
จัดทําฐานขอมูลอาจารยผูสอนเพือ่ ไมใหเกิดความซํา้ ซอน
ทางดานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไปปรับปรุงและ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสม
เชน หนังสือ ตํารา E-book วารสาร หองสัมมนาเฉพาะ
หลักสูตร
อภิปรายผล
สภาพทั่ ว ไปของมาตรฐานหลั ก สู ต ร พบวา
มีหลักสูตรไมผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 20 หลักสูตร
มีสาเหตุจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตรมีจํานวนไมครบตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว เนือ่ งจากเกษียณอายุราชการ ลาศึกษาตอ หรือ
ยายไปปฏิ บั ติ ง านที่ ห ลั ก สู ต รอื่ น ซึ่ ง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรไดกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีอาจารยผูรับผิด
ชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรตองปฏิบตั งิ าน
ทางดานการบริหารหลักสูตรตลอดระยะเวลาการดําเนิน
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การของหลั ก สู ต ร ซึ่ ง สอดคลองกั บ ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง
การประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดานการพัฒนาคุณภาพ
คณาจารยและบุคลากรในสถาบันอยางตอเนื่อง ที่ตองมี
การพัฒนาอาจารยเพือ่ รองรับปญหาการขาดแคนอาจารย
หรืออาจารยประจําหลักสูตรทีไ่ มเพียงพอในกรณีเรงดวน
ปญหากระบวนการจัดทําหลักสูตร พบวา การ
จัดทํารายละอียดหลักสูตร (มคอ.2) มีรายละเอียดมากจน
เกิ น ไป ตองใชระยะเวลาในการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รนาน
มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการทีช่ ดั เจนในการกํากับติดตาม
การจัดทําหลักสูตร การดําเนินการของหลักสูตรเพื่อให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
รวมถึงการสรางความรู ความเขาใจ ใหผูปฏิบัติงานดาน
หลักสูตรดานระเบียบ แนวปฏิบตั ิ ขอบังคับทีเ่ กีย่ วของกับ
การจัดทําหลักสูตร ซึ่งประเด็นเหลานี้เปนทั้งหัวใจสําคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ตามที่ ซิกเคอรริ่ง,แแกมสันและเมอรริลล (อาง
ถึงใน พันธศักดิ์ พลสารัมยและ วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา, 2543) ฮิคแมน (อางถึงใน รุงรังสี วิบลู ชัย, 2549)
วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543) ไพฑูรย สินลารัตน
(2542) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552)
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ (2554) ไดนําเสนอไว
ความสอดคลองของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา องคประกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐาน หลักสูตรยังมีปญหาในดานของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
จํ า นวนและคุ ณ สมบั ติ ไ มเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร องคประกอบที่ 2 บัณฑิต บัณฑิตที่สําเร็จการ
ศึกษามีอตั ราการมีงานทําคอนขางสูงและเปนทีย่ อมรับตอ
ตลาดแรงงาน องคประกอบที่ 3 นักศึกษา หลักสูตรควร
กําหนดแผน/เปาหมาย/ผลลัพธในการรับนักศึกษาเขา
ศึกษาในหลักสูตร และควรมีการประเมินผลในกระบวนการ
รับเขานักศึกษาเพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินไปปรับ
กลยุทธในการรับเขาศึกษาในปตอๆ ไป องคประกอบที่ 4

อาจารย สวนใหญมีศักยภาพในการทําวิจัยและมีผลงาน
ตีพิมพเปนจํานวนมาก องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การ
เรี ย นการสอน การประเมิ น ผู เรี ย น มี ห ลั ก สู ต รที่ เ ปน
หลักสูตรแรกของประเทศไทย มีแนวคิดของการสราง
หลั ก สู ต รที่ ดี ใ นการบู ร ณาการหลายสาขา แตยั ง ขาด
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ของตนเองตองขอความรวมมือจากคณะตางๆ เพื่อเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีขอเสนอแนะ
วาหลักสูตรควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิง่ สนับสนุนการเรียนรูไปปรับปรุง
และพัฒนาสิง่ สนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสม
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หลักสูตร โดยสรุปการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประธานหลักสูตร/คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร บุคลากรงานบริการการศึกษา/
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานหลักสูตร ตองมีความรูความ
เขาใจเปนอยางดีเกีย่ วกับระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วของในการ
จัดทําหลักสูตร เนือ่ งจากทุกหลักสูตรตองปฏิบตั อิ ยางเครง
คัด เพือ่ ใหการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไวและหลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รสามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให
สอดคลองตามความตองการของสังคม ตลาดงานและผูใช
บัณฑิต
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
มหาวิทยาลัยควรจัดทําฐานขอมูลอาจารยผูรับ
ผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อไมให
อาจารยเกิดความซํา้ ซอนกัน ควรมีแผนระยะยาวดานการ
บริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อรองรับผูเกษียณอายุราชการในอนาคต ควร
มีมาตรการใหอาจารยแตละทานจัดทําผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มเติมอาจารยผูรับผิด
ชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรใหเพียงพอตอ
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ความตองการ หนวยงานที่ เ กี่ ย วของกั บ การพั ฒ นา
หลักสูตร ควรมีการจัดอบรม ใหความรู แกผูเกี่ยวของใน
ดานการจัดทําหลักสูตรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหผูเกี่ยวของดานหลักสูตรทุกคนเกิด
ความรู ความเขาใจและสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดไว
ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป
การศึกษาดานการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแหงชาติ ใ น
อนาคต ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
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