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คํานํา 
 
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
เล�มนี้  ผู'จัดทําได'รวบรวมข'อมูลตามแบบสอบถามความคิดเห็น ซ่ึงมีรายละเอียดในการสอบถามไปยัง
ผู'ดําเนินการจัดทําทางด'านหลักสูตร เพ่ือศึกษาถึงความต'องการในการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตรของ
คณะเกษตรศาสตร  และเพ่ือตอบสนองความต'องการของผู'จัดทําหลักสูตรทุกท�าน เพ่ือให'เป1นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานทางด'านหลักสูตรให'เป1นในทิศทางเดียวกัน ทําให'ปฏิบัติงานได'สะดวก รวดเร็ว ถูกต'อง และเป1นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ช�วยลดข'อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางด'านหลักสูตร ทําให'เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป1นไปตามเป6าหมายของ ฝ8ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแก�น ต�อไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป5นมาและความสําคัญของป6ญหา 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ป<จจุบันคือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม ได'ให'ทุก
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรท่ีเปHดสอนในมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะเกษตรศาสตร ได'มี
หลักสูตรท่ีเปHดสอนภายใต'คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแก�น คือ ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 11 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวมท้ังสิ้น 24 หลักสูตร ซ่ึงหลักสูตรได'จัดทําการเรียน
การสอนมาเป1นระยะเวลาพอสมควร โดยไม�ได'มีการปรับปรุงเพ่ือให'เกิดความทันสมัยและเป1นไปตามความ
ต'องการของผู'ใช'บัณฑิต เม่ือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ได'ให'
มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให'เป1นไปตามระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร คือ ให'มี
การปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆ 5 ปK หากหลักสูตรไม�ถึงระยะเวลาในรอบ 5 ปK สามารถปรับปรุงหลักสูตรได'  
 คณะเกษตรศาสตร ได'ดําเนินการจัดทําการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให'หลักสูตรเป1นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
เพ่ือให'ทุกหลักสูตรท่ีเปHดสอนภายใต'คณะเกษตรศาสตร  เป1นไปตามมาตรฐานหลักสูตร เป1นหลักสูตรตามความ
ต'องการของผู'ใช'บัณฑิต และตอบสนองต�อผู'เรียนให'มากท่ีสุด และเป1นหลักสูตรเปHดสอนท่ีมีความทันสมัย    
กับป<จจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงในการจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรของคณะ
เกษตรศาสตร  ในรอบระยะเวลา 5 ปK นั้น ป<ญหาท่ีสําคัญ คือ ระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากมี
ข้ันตอนท่ีสําคัญหลายข้ันตอน ตลอดจนมีกฎเกณฑ  และข'อบังคับท่ีเก่ียวข'องหลายประการ รวมท้ังคณาจารย 
จะต'องมีความรู' ความเข'าใจในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรจึงทําให'เป1นอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีอาจจะทําให'ไม�
สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให'ใช'ทันตามระยะเวลาได' และมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับหลักสูตรไปมาก 
ท้ังการปHดหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร การเปHดหลักสูตรใหม� ซ่ึงทางสาขาวิชาท่ีดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรนั้นเล็งเห็นถึงการปรับปรุงหลักสูตรให'มีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีตอบสนองความต'องการตลาดของ
ประเทศไทย ซ่ึงในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร นั้น พบว�าการจัดทําหลักสูตรทุก
หลักสูตร ยังไม�มีคู�มือในการนําไปดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ท่ีชัดเจน และเป1นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงทําให'
การดําเนินการหลักสูตรยังไม�เป1นแนวปฏิบัติท่ีเดียวกัน 
 ดังนั้น ผู'ศึกษาจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น เพ่ือประโยชน ต�อผู'ปฏิบัติงานทางด'านหลักสูตร ท้ังคณาจารย  อาจารย ผู'รับผิดชอบ
หลักสูตร และเจ'าหน'าท่ีท่ีปฏิบัติงานด'านนี้ ของคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแก�น และผู'เก่ียวข'องใช'
เป1นแนวทางในการปฏิบัติงานด'านหลักสูตร และเพ่ือเป1นข'อมูลพ้ืนฐานในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร และ
เพ่ือให'การปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร เป1นไปในทิศทางเดียวกัน 
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1.2 วัตถุประสงค� 
 1) เพ่ือศึกษาข'อมูลท่ัวไปของผู'ดําเนินการเก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตร 
 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต�อการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร 

3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 ด)านเนื้อหา  
  1) ศึกษาข'อมูลท่ัวไป ได'แก� เพศ อายุ ระยะเวลาในการทํางานเก่ียวกับหลักสูตร และหน'าท่ี
รับผิดชอบในหลักสูตร 
  2) ความคิดเห็นต�อการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร เช�น การเข'าถึงข'อมูลการจัดทํา
หลักสูตรปรับปรุง 
  3) แนวทางการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร เช�น ความต'องการคู�มือการจัดทําหลักสูตร
ปรับปรุง ท่ีทุกคนสามารถเข'าถึงง�าย เข'าใจง�าย ใช'งานง�าย และมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 
  4) ข'อเสนอแนะ 
 1.3.2 ด)านเวลา  
  รวบรวมข'อมูล เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563  
 
1.4 คํานิยามศัพท� 

  ความหมาย และคําย�อต�างๆ ท่ีเขียนไว'ในคู�มือเล�มนี้ เพ่ือเป1นการเข'าใจท่ีตรงกันระหว�างผู'ศึกษา และ 
ผู'อ�าน ดังนี้ 

  อว.   หมายถึง  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 
  สปอว.   หมายถึง  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและ 
      นวัตกรรม 

  สกอ.   หมายถึง  สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
  เกณฑ มาตรฐาน  หมายถึง  เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
       - เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
       - เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
  คณะ   หมายถึง  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

ผู'รับผิดชอบหลักสูตร      หมายถึง ภาควิชาหรือสาขาวิชาหรือคณะท่ีรับผิดชอบการเสนอขอ
อนุมัติหลักสูตร ในกรณีท่ีเป1นหลักสูตรสาขาวิชาร�วม
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ระหว� า งคณะให'คณะกรรมการร� า งหลั กสู ต ร เป1 น
ผู'รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม�                หมายถึง หลักสูตรท่ีเปHดสอนใหม�และเป1นหลักสูตรท่ีได'รับการบรรจุ
ไว'ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก�น ท่ี 
สกอ. ให'ความเห็นชอบแล'ว 

หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรท่ีได'รับอนุมัติให'ดําเนินการแล'วแต�ประสงค จะ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระหรือรายละเอียด
ต�างๆ ให'เหมาะสมแบ�งเป1นหลักสูตรปรับปรุงมาก และ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน'อย 

เอกสารรายละเอียดหลักสูตร  หมายถึง เอกสารหลักสูตรท่ีแสดงหัวข'อและเนื้อหารายละเอียดของ
หลักสูตรตามท่ี สกอ. กําหนด 

ผู'ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู'ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเสนอแต�งต้ังโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก�น เพ่ือพิจารณาหลักสูตร 

เจ'าหน'าท่ี หมายถึง เจ'าหน'าท่ีท่ีปฏิบัติงานทางด'านหลักสูตรคณะ
เกษตรศาสตร  

CHECO หมายถึง ระบบการบันทึกข'อมูลข'อมูลหลักสูตรเพ่ือเสนอ สกอ.
พิจารณา 

 
1.5 ประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได)รับ 

  1) เพ่ือให'เป1นประโยชน ต�อ คณาจารย และเจ'าหน'าท่ีท่ีปฏิบัติงานทางด'านหลักสูตร ปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอน และเป1นไปตามระเบียบ ข'อบังคับท่ีกําหนด พร'อมท้ังเป1นการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถนําไปปรับใช'ในกระบวนการดําเนินการจัดทําหลักสูตรของตนเอง 

  2) เพ่ือเป1นคู�มือสําหรับผู'ท่ีสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได'ในขณะผู'รับผิดชอบไม�อยู�หรือไม�สามารถ
ปฏิบัติงานได' หรือผู'ท่ีเริ่มปฏิบัติงานทางด'านงานหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแก�น เพ่ือใช'
เป1นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

  3) เพ่ือเป1นแนวทางและการปฏิบัติงานของผู'เขียนในอนาคต เพ่ือเป1นการปฏิบัติงานและในการ
ปรับปรุง พัฒนางานทางด'านหลักสูตรให'ดียิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 
เอกสารและการทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก�น     
ผู'ศึกษาได'ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข'องมาประกอบ เพ่ือเป1นแนวทางใน การศึกษา 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 2.1 ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร 

2.2 องค ประกอบของหลักสูตร 
 2.3 โครงสร'างของหลักสูตร 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง 
 
2.1 ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร 

2.1.1 ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร 
ความหมายของหลักสูตรมีนักการศึกษาให'ความหมายของคําว�า “หลักสูตร” แตกต�างกันออกไป ดังนี้ 

วิชัย วงษ ใหญ� (2554) ได'กล�าวถึงความหมายของหลักสูตรไว'ว�าหลักสูตร (Curriculum) มีรากศัพท 
จากภาษาลาตินว�า “race - course” หมายถึง เส'นทางท่ีใช'วิ่งแข�งขัน เนื่องมาจากเป6าหมายของหลักสูตรท่ี
มุ�งหวังให'ผู'เรียนสามารถเจริญเติบโตเป1นผู'ใหญ�ท่ีมีคุณภาพและประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตอยู�ในสังคม
แห�งอนาคต และในป<จจุบัน ความหมายของหลักสูตรหมายถึง มวลประสบการณ ทางการเรียนรู'ท่ีกําหนดไว'ใน
รายวิชา กลุ�มวิชา เนื้อหาสาระ รวมท้ังกิจกรรมต�างๆ ท่ีได'ดําเนินการจัดการเรียนรู'ให'กับผู'เรียนอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

Taba Hilda (1962) กล�าวว�าหลักสูตร หมายถึงเอกสารท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือระบุเป6าหมายและ
วัตถุประสงค การเรียนรู' เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ เรียนรู' และการประเมินผลการเรียนรู' การ
พัฒนาหลักสูตรเป1นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให'ได'ผลดียิ่งข้ึนในด'านการวางจุดมุ�งหมาย 
การจัดเนื้อหาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือบรรลุจุดมุ�งหมายใหม�ท่ีวางไว' 

Oliva Peter (1992) ได'สรุปความหมายของหลักสูตรไว'ว�า หลักสูตร คือ แผนงานหรือโครงการในการ
จัดประสบการณ ท้ังหมดให'แก�ผู'เรียน โดยแผนงานต�างๆ จะระบุเป1นลายลักษณ อักษร เพ่ือเป1นแนวทางในการ
จัดประสบการณ การเรียนรู'ท่ีระบุไว' มีขอบเขตกว'างขวาง หลากหลาย ดังนั้น หลักสูตรเป1นได'ท้ังหน�วยการเรียน 
รายวิชา หรือ หัวข'อย�อยในรายวิชา ท้ังนี้แผนงานหรือโครงการดังกล�าว อาจจัดข้ึนได'ท้ังในและนอกชั้นเรียน 
ภายใต'การบริหารและดําเนินงานของสถานศึกษา 

สุเทพ อ�วมเจริญ (2557) ได'สรุปนิยามหลักสูตรไว'ว�า จากการศึกษา นิยาม “หลักสูตร” สรุปได'ว�า
“หลักสูตร (Curriculum)” หมายถึง ศาสตร ท่ีเรียนรู'เพ่ือนําไปกําหนดวิถีทางท่ีนําไปสู�การจัดประสบการณ ให'
ผู'เรียนเพ่ือการเรียนรู' ซ่ึงจัดกลุ�มได'เป1น 5 กลุ�มดังนี้ 

1) หลักสูตรเป1นผลผลิตในรูปแบบ เอกสาร สื่ออิเล็คทรอนิกส  หรือมัลติมีเดีย เป1นต'น 
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2) หลักสูตรเป1นโปรแกรมการศึกษา โดยปกติเขียนในรูปแบบหลักสูตรรายวิชา การจัดลําดับ
ของมาตรฐานในการเรียนรู'ตามหลักสูตร 

3) หลักสูตรเป1นความต้ังใจเพ่ือการเรียนรู' จะบอกจุดหมาย เนื้อหาสาระ มโนทัศน  หลักการ
ท่ัวไป และผลการเรียนรู' 

4) หลักสูตรเป1นประสบการณ ของผู'เรียน มีกิจกรรม ท้ังทีมีการวางแผนและไม�ได'วางแผนไว' 

5) หลักสูตรแฝง ไม�ได'เป1นหลักสูตรโดยตรง แต�จะเป1นสิ่งใดหรืออะไรก็ตาม ท่ีผู'เรียนเรียนรู'ท่ี
ไม�ได'วางแผนไว' หรือถึงแม'จะไม�ได'เป1นความคาดหวังไว' แต�เป1นไปได' 

 
 2.1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 
        นักการศึกษาหลายท�านได'แสดงทัศนะและความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับความสําคัญของหลักสูตรว�า
หลักสูตรมีความสําคัญอย�างไรต�อการจัดการศึกษา ซ่ึงส�วนใหญ�เห็นตรงกันว�าหลักสูตรมีความสําคัญต�อการ
กําหนดมาตรฐานและคุณภาพการเรียนรู'ของผู'เรียน ท้ังนี้ เพ่ือให'แน�ใจว�าผู'เรียนในแต�ละวัยแต�ละระดับ
การศึกษาได'รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกันหรือไม� อย�างไร ซ่ึงจะมีผลกระทบต�อผู'เรียนว�าควรเรียนรู'
สาระการเรียนรู'อะไร มีเนื้อหาสาระมากน'อยเพียงใด จากการศึกษาเอกสารพบว�ามีผู'ท่ีกล�าวถึงความสําคัญของ
หลักสูตรไว'โดยสรุป ดังนี้ 

สันต  ธรรมบํารุง (2527) สรุปความสําคัญของหลักสูตรไว' 9 ประการ คือ 
          1) หลักสูตร เป1นแผนปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติงานของครู เพราะหลักสูตรจะ
กําหนดจุดมุ�งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลไว'เป1นแนวทาง 
          2) หลักสูตรเป1นข'อกําหนดแผนการเรียนการสอน อันเป1นส�วนรวมของประเทศ เพ่ือนําไปสู�
ความมุ�งหมายตามแผนการศึกษาชาติ 
          3) หลักสูตรเป1นเอกสารของทางราชการ เป1นบัญญัติของรัฐบาล หรือเป1นธรรมนูญในการจัด
การศึกษา เพ่ือให'บุคคลท่ีเก่ียวข'องกับการศึกษาปฏิบัติตาม 
          4) หลักสูตรเป1นเกณฑ มาตรฐานการศึกษา เพ่ือควบคุมการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับ
ต�างๆ และยังเป1นเกณฑ มาตรฐานอย�างหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร อาคาร สถานท่ี วัสดุอุปกรณ  
ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐแก�สถานศึกษาอีกด'วย 
          5) หลักสูตรเป1นแผนการดําเนินงานของผู'บริหารการศึกษา ท่ีจะอํานวยความสะดวกและ
ควบคุม ดูแลติดตามให'เป1นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลด'วย 
          6) หลักสูตรจะกําหนดแนวทางในการส�งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตาม
จุดมุ�งหมายของการศึกษา 
          7) หลักสูตรจะกําหนดและลักษณะรูปร�างของสังคมในอนาคตได'ว�า จะเป1นไปในรูปใด 
          8) หลักสูตรจะกําหนดแนวทางให'ความรู' ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติท่ีจะเป1น
ประโยชน ต�อสังคม อันเป1นการพัฒนากําลังซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติท่ีได'ผล 
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          9) หลักสูตรจะเป1นสิ่งท่ีบ�งชี้ถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป1นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน ประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรท่ีเหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพทันต�อเหตุการณ และการ
เปลี่ยนแปลงย�อมได'กําลังท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

จากท่ีกล�าวมาแล)วสรุปได)ว�า หลักสูตรเป5นส่ิงสําคัญในการจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ 
1) ระดับประเทศเป1นการชี้ให'เห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาโดยภาพและเป1นตัวบ�งชี้ให'เห็นแนวโน'ม

สังคมกับการจัดการศึกษาในอนาคต 
2) ระดับสถานศึกษา ซ่ึงนับได'ว�าหลักสูตรเป1นหัวใจและจุดเด�นของการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษานั้น ๆ 
3) ระดับห'องเรียนซ่ึงมีความสําคัญต�อการนําไปสู�การปฏิบัติ เพ่ือจัดการเรียนรู'ท่ีเกิดกับผู'เรียนโดยตรง 

โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบท่ีกําหนดแนวทางว�าจะสอนใคร เรื่องใด เพ่ืออะไร 
 
2.2 องค�ประกอบของหลักสูตร 

องค ประกอบของหลักสูตร ถือได'ว�าเป1นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให'หลักสูตรมีความสมบูรณ เพราะ
องค ประกอบเป1นแนวทางในการจัดการศึกษา ในด'านการจัดการเรียนรู'การบริหารหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงนักวิชาการหลายท�านได'กล�าวถึงองค ประกอบของหลักสูตร
ดังต�อไปนี้ 

Beauchamp George (1975) ได'กําหนดองค ประกอบของหลักสูตรไว' 4 ประการ 
1) เนื้อหา 
2) จุดมุ�งหมาย 
3) การนําหลักสูตรไปใช' 
4) การประเมินผล 

Tyler Ralph (1950) ได'เสนอข'อคิดเห็นไว' 4 ประการในการจัดทําหลักสูตรดังนี้ 
1) ความมุ�งหมายทางการศึกษาท่ีสถาบันต'องการให'บรรลุมีอะไรบ'าง 
2) เพ่ือให'บรรลุความมุ�งหมาย จะต'องจัดประสบการณ อะไรบ'าง 
3) ประสบการณ ท่ีกําหนดไว'สามารถจัดให'มีประสิทธิภาพได'อย�างไร 
4) ทราบได'อย�างไรว�าบรรลุความประสงค แล'ว 

ชุมศักด์ิ  อินทร รักษ  (2551) ได'กล�าวถึงส�วนประกอบของหลักสูตรไว'ว�า ต'องประกอบด'วย 
1) จุดมุ�งหมายท่ัวไปและจุดมุ�งหมายเฉพาะ 
2) เนื้อหาสาระและประสบการณ เรียนรู' 
3) การประเมินผล 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปองค ประกอบของหลักสูตร ได'ดังนี้ 
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สุเทพ อ�วมเจริญ (2557) การพัฒนาหลักสูตร: ทฤษฎีและการปฏิบัติ. นครปฐม: โรงพิมพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

1) การวางแผนหลักสูตร (Curriculum planning) เป1นการใช'พ้ืนฐานแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
ของไทเลอร  อย�างแรกต'องทราบจุดมุ�งหมายการศึกษาท่ีโรงเรียนต'องแสวงหา มีการกําหนดจุดมุ�งหมายของ
หลักสูตรท่ีมุ�งเน'นความรู' ผู'เรียนและสังคมอาจเพ่ิมเติมด'านสาขาวิชาและด'านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือ
นําไปวางแผนหลักสูตร 

2) การออกแบบหลักสูตร (Curriculum design) การออกแบบหลักสูตร คือการเลือกประสบการณ 
การเรียนรู'เพ่ือช�วยให'ผู'เรียนบรรลุวัตถุประสงค การเรียนรู' โดยการนําจุดหมายและจุดมุ�งหมายของหลักสูตรมา
จัดทํากรอบการปฏิบัติ ซ่ึงหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือมุ�งพัฒนาผู'เรียนให'ได'รับการพัฒนาตามกระบวนการของ
หลักสูตร 

3) การจัดหลักสูตร (Curriculum orgaziation) เพ่ือนําไปใช'ในการจัดการเรียนการสอนให'มี
ประสิทธิภาพ โดยต'องพิจารณาว�าตรงตามแผนท่ีได'วางไว'หรือไม� และสอดคล'องกับคําถามท่ี 3 ของไทเลอร  ท่ี
ได'กล�าวว�า จัดประสบการณ การเรียนรู'อย�างไรให'มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความเก่ียวข'องกับการบริหาร การนิเทศ
และการจัดการเรียนรู' 

4) การประเมินหลักสูตร (Curriculum evaluation) กระบวนการเก็บรวบรวมข'อมูลเพ่ือนํามา
ตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิพลของหลักสูตร รวมถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการใช'หลักสูตร
นั้นในอนาคต 
 
2.3 โครงสร)างของหลักสูตร 

2.3.1 ระดับปริญญาตรี 
ในเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรได'นิยามโครงสร'างของหลักสูตรระดับปริญญาตรีไว'ดังนี้ โครงสร'าง

หลักสูตร ประกอบด'วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส�วนจํานวน
หน�วยกิต  ของแต�ละหมวดวิชา ดังประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2558 
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาท่ีเสริมสร'างความเป1นมนุษย ท่ีสมบูรณ ให'มีความรอบรู'
อย�างกว'างขวาง เข'าใจ และเห็นคุณค�าของตนเอง ผู'อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส�ใจต�อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย�างมีคุณธรรมพร'อมให'ความช�วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย  และเป1นพลเมืองท่ีมีคุณค�าของสังคมไทยและสังคมโลกสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไป
ในลักษณะจําแนกเป1นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได' โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระ
ของกลุ�มวิชาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ภาษาและกลุ�มวิชาวิทยาศาสตร กับคณิตศาสตร  ในสัดส�วนท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให'บรรลุวัตถุประสงค ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด'าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพท่ีมุ�งหมายให'
ผู'เรียนมีความรู' ความเข'าใจ และปฏิบัติงานได' 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุ�งให'ผู'เรียนมีความรู' ความเข'าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ 
โดยเปHดโอกาสให'ผู'เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

2.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
ในเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรได'นิยามโครงสร'างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไว'ดังนี้ โครงสร'าง

หลักสูตร ประกอบด'วยระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

1. ปริญญาโท ให'มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�น'อยกว�า 36 หน�วยกิต โดยแบ�งการศึกษา
เป1น 2 แผน คือแผน ก เป1นแผนการศึกษาท่ีเน'นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
 แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ซ่ึงมีค�าเทียบได'ไม�น'อยกว�า 36 หน�วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจ
กําหนดให'เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได'โดยไม�นับหน�วยกิต แต�จะต'องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีค�าเทียบได'ไม�น'อยกว�า 12 หน�วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม�น'อย
กว�า 12 หน�วยกิต 
 แผน ข เป1นแผนการศึกษาท่ีเน'นการศึกษางานรายวิชา โดยไม�ต'องทําวิทยานิพนธ แต�ต'องมีการค'นคว'า
อิสระไม�น'อยกว�า 3 หน�วยกิต และไม�เกิน 6 หน�วยกิต 

2. ปริญญาเอก แบ�งการศึกษาเป1น 2 แบบ โดยเน'นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชั้นสูง คือ 
 แบบ 1 เป1นแผนการศึกษาท่ีเน'นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ท่ีก�อให' เ กิดความรู' ใหม� 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให'เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได'โดยไม�นับ
หน�วยกิต แต�จะต'องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้ 
  แบบ 1.1 ผู'เข'าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต'องทําวิทยานิพนธ ไม�น'อยกว�า 48 หน�วยกิต 
  แบบ 1.2 ผู'เข'าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะต'องทําวิทยานิพนธ ไม�น'อยกว�า 72 หน�วยกิต ท้ังนี้ 
วิทยานิพนธ ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต'องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 แบบ 2 เป1นแผนการศึกษาท่ีเน'นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ท่ีมีคุณภาพสูงและก�อให'เกิด
ความก'าวหน'าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  แบบ 2.1 ผู'เข'าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต'องทําวิทยานิพนธ ไม�น'อยกว�า 36 หน�วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม�น'อยกว�า 12 หน�วยกิต 
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  แบบ 2.2 ผู'เข'าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะต'องทําวิทยานิพนธ ไม�น'อยกว�า 48 หน�วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม�น'อยกว�า 24 หน�วยกิต ท้ังนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต'องมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข)อง 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 13 (2561) ได'วิจัย แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต�อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีสานักงานศึกษาธิการภาค 13 
 รายงานวิจัยนี้เป1นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช'เทคนิคการสนทนากลุ�ม (Focus Group) มีวัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาหลักสูตรต�อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 13 และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต�อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพ้ืนท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาค 13 กลุ�มเป6าหมายท่ีใช'ในการวิจัย ใช'การเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดโค'วต'า ประกอบด'วย ผู'บริหาร/ผู'แทน ได'แก� ผู'อานวยการ/
คณบดี จานวน 1 คน ผู'ร�วมจัดทําหลักสูตร ได'แก� คณะกรรมการ จํานวน 2 คน ผู'จัดทําหลักสูตร ได'แก� ฝ8าย
เลขานุการ จํานวน 1 คน ผู'ใช'หลักสูตร ได'แก� ครู/อาจารย  จํานวน 1 คน ผู'เรียนเก็บข'อมูลจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จํานวน 3 คน และวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จํานวน 5 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 28 คน             
ผลการศึกษาพบว�า 
1. ด'านหลักสูตร 
 ทุกหลักสูตรได'มีการพัฒนาหลักสูตรโดยมีองค ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค  3) เนื้อหา 
4) โครงสร'างของหลักสูตร 5) กิจกรรมการเรียนการสอน 6) การวัดและประเมินผลและ 7) ลักษณะความ
เชื่อมโยงของหลักสูตร โดยในแต�ละองค ประกอบได'มีการพัฒนาข้ึนอย�างเป1นระบบตามกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร เช�น การนาข'อมูลพ้ืนฐานจากการศึกษาสภาพและความต'องการของผู'เรียนและชุมชนรวมถึงการ
วิเคราะห เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข'องมาใช'เป1นข'อมูลในการยกร�างองค ประกอบของหลักสูตรทุก
องค ประกอบผ�านการทดลองใช'และหาคุณภาพโดยผู'เชี่ยวชาญด'านการพัฒนาหลักสูตรก�อนนําไปใช'จริง 
2. ด'านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

2.1 ทุกหลักสูตรได'ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย�างเป1นระบบ เช�น 
การวิเคราะห ข'อมูลพ้ืนฐานจากผู'ท่ีมีส�วนได'ส�วนเสียการกําหนดจุดมุ�งหมายของหลักสูตรคัดเลือกและจัดเนื้อหา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ออกแบบการวัดและประเมินผลผ�านกระบวนการจัดทําหลักสูตรโดยเน'น
การมีส�วนร�วมของทุกฝ8าย ท้ังนักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก  อาจารย จากมหาวิทยาลัยและตัวแทนจากชุมชน 

2.2 ทุกหลักสูตรได'มีการนําหลักสูตรไปใช'โดยการจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร 
มีการวางแผนบุคลากรและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการขับเคลื่อนหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและประเมิน
หลักสูตร โดยเน'นการมีส�วนร�วมและสอดคล'องกับการดําเนินการภายใต'โครงการส�งเสริมเวทีและประชาคม 
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เพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต�อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

2.3 ด'านเง่ือนไขความสําเร็จของหลักสูตรทุกหลักสูตรได'มีการดําเนินการ โดยเน'นการมีส�วนร�วมของ
ทุกฝ8าย เน'นผู'เรียนเป1นสําคัญและการฝvกปฏิบัติจริง รวมถึงสิทธิประโยชน ของผู'สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ในประเด็นการเข'าศึกษาต�อ และเสริมสร'างทัศนคติท่ีดีต�อการเชื่อมโยงในการเข'าศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน 
ลูกขวัญ อินทร คล'าย และคณะ (2560) ได'วิจัย แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ�งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) ศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรและข'อเสนอแนะใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  3) นําเสนอแนวทางการ
พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เครื่องมือท่ีใช'ได'แก� 1) แบบบันทึก
ข'อมูล  2) แบบสอบถาม 3) ประเด็นคําถามหลักในการสัมมนาผู'เชี่ยวชาญ วิเคราะห ข'อมูลเชิงปริมาณด'วย
ค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห ข'อมูลเชิงคุณภาพ ด'วยการวิเคราะห เนื้อหาแบบลงข'อสรุป 
ผลการวิจัยพบว�า  

1. ปKการศึกษา 2555-2560 มหาวิทยาลัยเปHดสอนรวม 62 หลักสูตร มีอาจารย ประจําหลักสูตรครบ
จํานวนตามเกณฑ  หลักสูตรบัณฑิตศึกษามีหน�วยกิตระหว�าง 36-48 หน�วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี มี          
หน�วยกิตระหว�าง 81-167 หน�วยกิต สกอ.รับทราบหลักสูตรระหว�าง 54-1,080 วัน และส�วนใหญ�ผ�านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ไม�ผ�าน 5 หลักสูตร  

2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเม่ือพิจารณาตามหลักการพัฒนา
หลักสูตรของทาบา 7 ข้ัน ในภาพรวมและรายข้ันมีการปฏิบัติอยู�ในระดับมาก โดยข้ันท่ี 7 “การกําหนดสิ่งท่ีจะ
ประเมินและวิธีการประเมิน”มีค�าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติสูงท่ีสุดและข้ันท่ี 1 “การวินิจฉัยความต'องการ” มี
ค�าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ําท่ีสุด  

3. แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด'านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยหน�วยงานท่ีเก่ียวข'อง ควรจัดอบรมให'ความรู'เก่ียวกับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรแก�อาจารย ประจาหลักสูตร มีคู�มือท่ีชัดเจน มีกลไกในการกํากับติดตาม จัดสรรงบประมาณให'เพียงพอ
เหมาะสม ด'านการดําเนินการ ควรพัฒนาหลักสูตรตามหลักการของทาบา 7 ข้ัน โดยเน'นการพัฒนาในประเด็น
ท่ีมีระดับการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดของแต�ละข้ันโดยเฉพาะข้ันการวินิจฉัยความต'องการ ควรใช'กระบวนการวิจัยท่ีมี
คุณภาพ ให'ครอบคลุมท่ัวถึงกลุ�มผู'มีส�วนได'ส�วนเสียทุกกลุ�ม 
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บทที่ 3  
วิธีการดําเนินการ 

 
3.1 รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ดําเนินการศึกษาจากคณาจารย ประจําหลักสูตร โดยใช'การเก็บข'อมูลจากแบบสอบถาม ออนไลน            
(Google Forms) แบ�งคําถามออกเป1น 4 ส�วน ประกอบด'วย ข'อมูลท่ัวไปความคิดเห็นต�อการพัฒนาคู�มือการ
ปรับปรุงหลักสูตรแนวทางการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร และข'อเสนอแนะ ใช'คํานวณจากระบบ 
โปรแกรม Excel โดยใช'ค�าสถิติ ได'แก� การแจกแจงความถ่ี ค�าร'อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าสูงสุด และค�าตํ่าสุด 
 
3.2 กลุ�มเปQาหมาย 
 กลุ�มเป6าหมายในการศึกษา คือ อาจารย คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแก�น ท่ีปฏิบัติงานในปK
การศึกษา 2563 
 
3.3 ข้ันตอนการศึกษา 
 1. ออกแบบสอบถามตามหัวข'อเรื่องท่ีต'องการศึกษาข'อมูล 
 2. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามในระบบ Google forms 

3. ขอความอนุเคราะห  คณาจารย คณะเกษตรศาสตร  ตอบแบบสอบถามโดยระบุระยะเวลาในการ
จัดเก็บข'อมูลในการตอบแบบสอบถามชัดเจน 

 4. นําข'อมูลท่ีได'มาวิเคราะห  
 5. สรุปผลการศึกษาข'อมูล 
 

3.4 เครื่องมือท่ีใช)ในการดําเนินการ 
  การศึกษาข'อมูลโดยใช'แบบสอบถาม (Google forms) 
 
3.5 การวิเคราะห�ข)อมูลและสถิติท่ีใช)ในการศึกษา 
 การวิเคราะห ข'อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช' Excel ในการวิเคราะห ข'อมูล และระบบการต้ังค�าคํานวณ
ผลของ ระบบ Google forms ดังต�อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห ข'อมูลพ้ืนฐานของอาจารย คณะเกษตรศาสตร  โดยใช'การแจกแจงความถ่ี ค�าร'อยละ 
 2. การวิเคราะห ข'อมูลความคิดเห็นต�อการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักความหลักสูตร และความ
ต'องการการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช'วิธีการให'ค�าคะแนนมาตราประมาณค�า (Rating scale) 
ดังนี้ 
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   มากท่ีสุด  ให'ค�าคะแนน  =  5  
มาก   ให'ค�าคะแนน  =  4 
ปานกลาง  ให'ค�าคะแนน  =  3  
น'อย   ให'ค�าคะแนน  =  2   
น'อยท่ีสุด  ให'ค�าคะแนน =  1 
การแปลผลคะแนน พิจารณาระดับความคิดเห็น และระดับความต'องการ โดยใช'การ

แบ�งระดับแบบอิงเกณฑ  หาค�าเฉลี่ยอยู�ระหว�าง 1 – 5 คะแนน และแบ�งค�าเฉลี่ยออกเป1น 5 
ระดับ โดยคํานวณช�วงคะแนนพิสัย จากสูตร ดังต�อไปนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย นรากูร, 2545)  

ช�วงคะแนน = คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
              5 

   ช�วงคะแนน = 5  - 1 
     5 
   ช�วงคะแนน = 0.80 
ซ่ึงสามารถแปลความหมายระดับคะแนนค�าเฉลี่ย โดยใช'เกณฑ ดังต�อไปนี้ 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  1.81 - 2.60 หมายถึง น'อย 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  1.00 - 1.80 หมายถึง น'อยท่ีสุด 
 
การวิเคราะห�ข)อมูลเชิงคุณภาพ  
 ข'อมูลเชิงคุณภาพ ได'แก� ข'อเสนอแนะ การบรรยายและอธิบายต�าง ๆ  การวิเคราะห ต'องอาศัย
หมวดหมู�ให'เหตุผลแก�ความหมายของเนื้อหาท่ีได'จากแบบสอบถามและเรียบเรียงเป1นผลการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการอธิบายผลการศึกษา  
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
 4.1 การนําเสนอข)อมูลท่ัวไป 
 การรายงานผลการศึกษา เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร คณะ
เกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแก�น จํานวน 42 ราย 
 
4.2 ผลการศึกษาแบบเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ข)อมูลท่ัวไป 
     ผลการศึกษาข'อมูลท่ัวไปของคณาจารย ท่ีเป1นผู'ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร   
ดังแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
      1.1 ข'อมูลท่ัวไป 
  1) เพศ พบว�า คณาจารย ท่ีเป1นผู'ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพศชายคิดเป1นร'อยละ 33.3 
และเพศหญิงร'อยละ 66.7 
  2) อายุ พบว�า คณาจารย มีอายุเฉลี่ย 40.5 ปK สูงสุด 58 ปK และตํ่าสุด 32 ปK โดยคณาจารย ท่ีมี
อายุไม�เกิน 40 ปK มีมากสุด คิดเป1นร'อยละ 59.5 รองลงมาคือ 41-50 ปK และอายุ 51 ปKข้ึนไป คิดเป1นร'อยละ 
33.3 และ 7.1 ตามลําดับ 
  3) ระยะเวลาในการทํางานเก่ียวกับหลักสูตร พบว�าระยะเวลาในการทํางานเก่ียวกับหลักสูตร
ส�วนใหญ� อยู�ในช�วง 3-5 ปK และมากกว�า 10 ปK คิดเป1นร'อยละ 28.6 รองลงมาคือ 6-10 ปK และ 1-2 ปK คิดเป1น
ร'อยละ 23.8 และ 19.0 ตามลําดับ 
  4) หน'าท่ีรับผิดชอบในหลักสูตร พบว�า คณาจารย ส�วนใหญ�มีหน'าท่ีเป1นอาจารย ผู'รับผิดชอบ
หลักสูตร คิดเป1นร'อยละ 81.0 รองลงมาคือ อาจารย ประจําหลักสูตร ร'อยละ 69.0 และอาจารย ผู'สอน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคิดเป1นร'อยละ 64.3 และ 40.5 ตามลําดับ 
 โดยภาพรวมแสดงให'เห็นว�าคณาจารย ท่ีเป1นผู'ดําเนินการการปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร  
ส�วนใหญ�เป1นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 40.5 ปK ระยะเวลาในการทํางานเก่ียวกับหลักสูตรอยู�ในช�วง 3-5 ปK และ 
มากกว�า 10 ปK มีหน'าท่ีเป1นอาจารย ผู'รับผิดชอบหลักสูตร 
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ตารางท่ี 1 ข)อมูลท่ัวไป 

ข)อมูลเบ้ืองต)น จํานวน 
(n=42) 

ร)อยละ 

1. เพศ 

      ชาย 

 

14 

 

33.3 

หญิง 28 66.7 

2. อายุ 

ไม�เกิน  40  ปK 

41 - 50 ปK 

51 ปKข้ึนไป 

 

25 

14 

3 

 

59.5 

33.3 

7.2 

3. ระยะเวลาในการทํางานเก่ียวกับหลักสูตร 

1 - 2 ปK 

 

8 

 

19.0 

          3 - 5 ปK 12 28.6 

6 - 10 ปK 10 23.8 

มากกว�า 10 ปK 

4. หน)าท่ีรับผิดชอบในหลักสูตร1 

อาจารย ผู'รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย ประจําหลักสูตร 

อาจารย ผู'สอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

12 

 

34 

29 

27 

17 

28.6 

 

81.0 

69.0 

64.3 

40.5 
1ตอบได'หลายคําตอบ



1 

 

2. ความคิดเห็นต�อการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร  
    ผลการศึกษาความคิดเห็นต�อการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร ของคณาจารย คณะเกษตรศาสตร  
พบว�ามีความคิดเห็นต�อการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตรระดับมากในทุกประเด็น คือ มีเอกสารข'อมูลการ
จัดทําหลักสูตรปรับปรุงมีอย�างเพียงพอ มีข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรนําเฉพาะส�วนท่ีใช'ในการปรับปรุงหลักสูตร
เท�านั้นรวบรวมไว'เพ่ือใช'งาน และสามารถนําข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรไปใช'ได'ทุกท่ี  ทุกเวลา และเม่ือ
พิจารณาระดับความคิดเห็นในแต�ละประเด็น พบรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
      1) สามารถเข'าถึงข'อมูลการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงได' พบว�ามีความคิดเห็นในระดับต�างๆ ดังนี้ 
ปานกลาง ร'อยละ 35.7 รองลงมาคือ มาก ร'อยละ 33.3 และ มากท่ีสุด น'อย ร'อยละ 23.8 และ 7.1 ตามลําดับ 
      2) มีเอกสารข'อมูลการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงมีอย�างเพียงพอพบว�ามีความคิดเห็นในระดับต�างๆ 
ดังนี้ มาก ร'อยละ 40.5 รองลงมาคือ ปานกลาง ร'อยละ 35.7 และ มากท่ีสุด น'อย ร'อยละ 14.3 และ 9.5 
ตามลําดับ 
      3) มีแหล�งการค'นหาข'อมูลการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงพบว�ามีความคิดเห็นในระดับต�างๆ ดังนี้มาก 
ร'อยละ 40.5 รองลงมาคือ ปานกลาง ร'อยละ 35.7 และมากท่ีสุด น'อย ร'อยละ 14,3 และ 9.5 ตามลําดับ 
      4) มีข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรนําเฉพาะส�วนท่ีใช'ในการปรับปรุงหลักสูตรเท�านั้นรวบรวมไว'เพ่ือใช'
งานพบว�ามีความคิดเห็นในระดับต�างๆ ดังนี้มาก ร'อยละ 45.2 รองลงมาคือ ปานกลาง ร'อยละ 42.9 และ มาก
ท่ีสุด น'อย ร'อยละ 9.5 และ 2.4 ตามลําดับ 

     5) มีข'อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีชัดเจน เข'าถึงข'อมูลได'สะดวกพบว�ามีความคิดเห็นในระดับ
ต�างๆ ดังนี้มาก ร'อยละ 42.9 รองลงมาคือ ปานกลาง 35.7 และน'อย มาก ร'อยละ 11.9 และ 9.5 ตามลําดับ 

     6) มีช�องทางการนําข'อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีชัดเจน ถูกต'อง ครบถ'วนเหมาะสม นําไปใช'งาน
ง�ายพบว�ามีความคิดเห็นในระดับต�างๆ ดังนี้ปานกลาง ร'อยละ 50.5 รองลงมาคือ มาก ร'อยละ 28.6 และ มาก
ท่ีสุด น'อย ร'อยละ 14.3 และ 7.1 ตามลําดับ 

    7) สามารถนําข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรไปใช'ได'ทุกท่ี ทุกเวลาพบว�ามีความคิดเห็นในระดับต�างๆ 
ดังนี้มาก ร'อยละ 45.2 รองลงมาคือ ปานกลาง ร'อยละ 33.3 และมากท่ีสุด น'อย ร'อยละ 11.9 และ 9.5 
ตามลําดับ 
             8) มีช�องทางการนําข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรหลากหลายช�องทาง พบว�ามีความคิดเห็นในระดับ
ต�างๆ ดังนี้ ปานกลาง ร'อยละ 42.9 รองลงมาคือ มาก ร'อยละ 31.0 และ มากท่ีสุด น'อย ร'อยละ 14.3 และ 
11.9  ตามลําดับ 

   9) มีการประชาสัมพันธ ผู'เก่ียวข'องเข'าถึงข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรพบว�ามีความคิดเห็นในระดับ
ต�างๆ ดังนี้มาก ร'อยละ 35.7 รองลงมาคือ มากท่ีสุด ปานกลาง ร'อยละ 28.6 และ น'อย ร'อยละ 7.1 ตามลําดับ 

  10) สามารถเข'าถึงข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรอย�างรวดเร็ว ตอบสนองความต'องการของผู'ใช'งาน 
พบว�ามีความคิดเห็นในระดับต�างๆ ดังนี้ ปานกลาง ร'อยละ 50 รองลงมาคือ มาก ร'อยละ 35.7 และ มากท่ีสุด  
น'อย ร'อยละ 11.9 และ 2.4 ตามลําดับ 
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โดยสรุปภาพรวมแล'ว คณาจารย มีความเห็นต�อการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตรในระดับ มาก ใน
ทุกประเด็น อย�างไรก็ตามผู'ตอบแบบสอบถามบางส�วนยังมีความคิดเห็นระดับปานกลางกว�าร'อยละ 50 ในบาง
ประเด็นคือ การเข'าถึงข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรอย�างรวดเร็ว ชัดเจน ถูกต'อง ครบถ'วน เหมาะสมและสามารถ
นําไปใช'งานง�าย ตอบสนองความต'องการของผู'ใช'งาน ซ่ึงมีความจําเป1นต�อการปรับปรุงหลักสูตรเป1นอย�างมาก 
อีกท้ังความคิดเห็นต�าง ๆ เหล�านี้เป1นแนวทางเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคู�มือฯ ให'เกิดความคิดเห็นระดับมากท่ีสุดต�อไป  
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต�อการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร 
ประเด็น 
(n = 42) 

มากที่สุด 
ร)อยละ 

มาก 
ร)อยละ 

ปานกลาง 
ร)อยละ 

น)อย 
ร)อยละ 

น)อยที่สุด 
ร)อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 

1. สามารถเข'าถึงข'อมูลการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงได' 23.8 33.3 35.7 7.1 - 3.74 0.91 มาก 
2. มีเอกสารข'อมูลการจัดทําหลกัสูตรปรับปรุงมีอย�างเพียงพอ 9.5 45.2 38.1 7.1 - 3.57 0.77 มาก 
3. มีแหล�งการค'นหาข'อมูลการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง 14.3 40.5 35.7 9.5 - 3.60 0.86 มาก 
4. มีข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรนําเฉพาะส�วนที่ใช'ในการปรับปรุงหลักสูตร
เท�านั้นรวบรวมไว'เพื่อใช'งาน 

9.5 45.2 42.9 2.4 - 3.62 0.70 มาก 

5. มีข'อมูลในการปรับปรุงหลักสตูรที่ชัดเจน เข'าถึงข'อมูลได'สะดวก 9.5 42.9 35.7 11.9 - 3.50 0.83 มาก 
6. มีช�องทางการนาํข'อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรทีช่ัดเจน ถูกต'อง ครบถ'วน
เหมาะสม นําไปใช'งานง�าย 

14.3 28.6 50.0 7.1 - 3.50 0.83 มาก 

7. สามารถนําข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรไปใช'ได'ทุกที่ ทุกเวลา 11.9 45.2 33.3 9.5 - 3.60 0.83 มาก 
8. มีช�องทางการนาํข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรหลากหลายช�องทาง 14.3 31.0 42.9 11.9 - 3.48 0.89 มาก 
9. มีการประชาสัมพันธ ผู'เกี่ยวข'องเข'าถึงข'อมูลการปรับปรุงหลกัสูตร 28.6 35.7 28.6 7.1 - 3.86 0.93 มาก 
10. สามารถเข'าถึงข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรอย�างรวดเร็ว ตอบสนองความ
ต'องการของผู'ใช'งาน 

11.9 35.7 50.0 2.4 - 3.57 0.74 มาก 

หมายเหตุ 1. ค�าคะแนนเฉลี่ยคํานวณจากการให'คะแนนคําตอบดังนี ้
   มากที่สุด = 5  มาก = 4         ปานกลาง = 3        น'อย = 2        น'อยที่สุด = 1 
  2. การแปลความหมาย ใช'เกณฑ ดังนี ้
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  4.21 - 5.00 หมายถึง  มากที่สุด          ค�าเฉลี่ยระหว�าง  1.81 - 2.60 หมายถึง  น'อย 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  3.41 - 4.20 หมายถึง  มาก   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  1.00 - 1.80 หมายถึง  น'อยที่สุด 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  2.61 - 3.40 หมายถึง  ปานกลาง

17 



1 

 

   3. ความต)องการการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร 
     ผลการศึกษาความคิดเห็นต�อความต'องการการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร ของคณาจารย 
คณะเกษตรศาสตร  พบว�ามีความคิดเห็นต�อความต'องการการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร ระดับมากท่ีสุด
ในทุกประเด็น และเม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นในแต�ละประเด็น พบรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
      1) ต'องการคู�มือการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงแบบออนไลน พบว�ามีความคิดเห็นในระดับต�างๆ ดังนี้
มากท่ีสุด ร'อยละ 76.2 รองลงมาคือ มาก ร'อยละ 21.4 และปานกลาง ร'อยละ 2.4 ตามลําดับ 
      2) ต'องการข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบเข'าใจง�าย (Flowchart) พบว�ามีความคิดเห็นใน
ระดับต�างๆ ดังนี้มากท่ีสุด ร'อยละ 85.7 รองลงมาคือ มาก ร'อยละ 11.9 และปานกลาง ร'อยละ 2.4 ตามลําดับ 
      3) ต'องการคู�มือการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง ท่ีทุกคนสามารถเข'าถึงง�าย เข'าใจง�ายและใช'งานง�าย
พบว�ามีความคิดเห็นในระดับต�างๆ ดังนี้มากท่ีสุด ร'อยละ 83.3 รองลงมาคือ มาก ร'อยละ 9.5 และปานกลาง 
ร'อยละ 7.1 ตามลําดับ 
      4) มีข้ันตอนการจัดทําหลักสูตรท่ีชัดเจน พบว�ามีความคิดเห็นในระดับต�างๆ ดังนี้มากท่ีสุด ร'อยละ 
78.6 รองลงมาคือ มาก ร'อยละ 16.7 และปานกลาง ร'อยละ 4.8 ตามลําดับ 
      5) คู�มือการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงสามารถใช'เป1นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรได'ในปKถัดไป
พบว�ามีความคิดเห็นในระดับต�างๆ ดังนี้มากท่ีสุด ร'อยละ 73.8 รองลงมาคือ มาก ร'อยละ 21.4 และปานกลาง 
ร'อยละ 4.8 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 ความต)องการการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร 

ประเด็น 
(n = 42) 

มากที่สุด 
ร)อยละ 

มาก 
ร)อยละ 

ปานกลาง 
ร)อยละ 

น)อย 
ร)อยละ 

น)อยที่สุด 
ร)อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 

1. ต'องการคู�มือการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงแบบออนไลน  76.2 21.4 2.4 - - 4.74 0.50 มากที่สุด 
2. ต'องการขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบเข'าใจง�าย (Flowchart) 85.7 11.9 2.4 - - 4.83 0.44 มากที่สุด 
3. ต'องการคู�มือการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง ที่ทุกคนสามารถเข'าถึงง�าย 
เข'าใจง�ายและใช'งานง�าย 

83.3 9.5 7.1 - - 4.76 0.58 มากที่สุด 

4. มีขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรที่ชัดเจน 78.6 16.7 4.8 - - 4.74 0.54 มากที่สุด 
5. คู�มือการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงสามารถใช'เป1นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรได'ในปKถัดไป 

73.8 21.4 4.8 - - 4.69 0.56 มากที่สุด 

 
หมายเหตุ 1. ค�าคะแนนเฉลี่ยคํานวณจากการให'คะแนนคําตอบดังนี้ 
   มากที่สุด = 5     มาก = 4    ปานกลาง = 3         น'อย = 2      น'อยที่สุด = 1 
  2. การแปลความหมาย ใช'เกณฑ ดังนี้ 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  4.21 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  3.41 - 4.20  หมายถึง  มาก 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  2.61 - 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  1.81 - 2.60  หมายถึง  น'อย 
   ค�าเฉลี่ยระหว�าง  1.00 - 1.80  หมายถึง  น'อยที่สุด
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4.3 อภิปรายผลโดยรวม 
 โดยสรุปภาพรวมแล'ว ความต'องการการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร พบว�าคณาจารย มีความ
ต'องการในระดับ มากท่ีสุดในทุกประเด็นโดยเฉพาะ ประเด็นต'องการข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบเข'าใจ
ง�าย (Flowchart) (�� = 4.83) และ ต'องการคู�มือการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง ท่ีทุกคนสามารถเข'าถึงง�าย เข'าใจ
ง�ายและใช'งานง�าย (�� = 4.76) ดังนั้นการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร ควรพัฒนาในทุกประเด็นเพ่ือ
ตอบสนองความต'องการ ในความต'องการพัฒนาคู�มือโดยเน'นหนักไปท่ีการปรับตามต'องการข้ันตอนการ
ปรับปรุงหลักสูตรแบบเข'าใจง�าย (Flowchart)  และต'องการคู�มือการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง ท่ีทุกคนสามารถ
เข'าถึงง�าย เข'าใจง�ายและใช'งานง�ายเพ่ือเป1นข'อมูลพ้ืนฐานในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ือให'การ
ปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร เป1นไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทที่ 5  
สรุปผลการดําเนินงานและข)อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
 ผู'ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต�อการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก แต�ยังมีระดับ
ความเห็นระดับปานกลางร'อยละ 50 ใน 2 ประเด็นคือ การเข'าถึงข'อมูลการปรับปรุงหลักสูตรอย�างรวดเร็ว ชัดเจน 
ถูกต'อง ครบถ'วน เหมาะสมและสามารถนําไปใช'งานง�าย ตอบสนองความต'องการของผู'ใช'งาน ซึ่งมีความจําเป1นต�อ
การปรับปรุงหลักสูตรเป1นอย�างมาก 
 ผลการศึกษาจากความต'องการการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร พบว�าคณาจารย มีความต'องการใน
ระดับ มากท่ีสุดในทุกประเด็นโดยเฉพาะ ประเด็นต'องการข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบเข'าใจง�าย 
(Flowchart) และ ต'องการคู�มือการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง ที่ทุกคนสามารถเข'าถึงง�าย เข'าใจง�ายและใช'งานง�าย 
ดังน้ันการพัฒนาคู�มือการปรับปรุงหลักสูตร ควรพัฒนาในทุกประเด็นเพ่ือตอบสนองความต'องการ ในความต'องการ
พัฒนาคู�มือโดยเน'นหนักไปท่ีการปรับตามต'องการข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบเข'าใจง�าย (Flowchart)  และ
ต'องการคู�มือการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง ที่ทุกคนสามารถเข'าถึงง�าย เข'าใจง�ายและใช'งานง�ายเพ่ือเป1นข'อมูล
พ้ืนฐานในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ือให'การปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร เป1นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
5.2 ข)อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาความต'องการคู�มือในการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงของคณะเกษตรศาสตร  
 1. การจัดทําคู�มือการปรับปรุงเป1นรูปเล�ม พร'อมท้ังคู�มือบนเว็บไซด ของคณะเกษตรศาสตร  เพ่ือการ
เข'าถึงข'อมูลได'ทุกที่ ทุกเวลา และเพื่อให'การปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร เป1นไปในแนวทางเดียวกันทุก
หลักสูตร และเกิดประโยชน สูงสุดต�อการปรับปรุงหลักสูตร 
 2. การให'ความรู'แก�คณาจารย ท่ีปรับปรุงหลักสูตร ในการใช'คู�มือการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีการ
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