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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาของการจัดทําคูมือ 

ปจจุบันสถานการณ ท้ังดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และรองรับสถานการณและความตองการของ
ประชาคมโลกท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงหลักสูตรท่ีดีควรสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ 
ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและความตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา นอกจากนี้ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 รวมท้ังเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือใหเกิดความพรอมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองคํานึงถึงขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปน
ปจจุบันอยูเสมอ จึงจะทําใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตอง
คํานึงถึงขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปนปจจุบันอยูเสมอ สามารถแกปญหาและสนองความตองการสังคมได 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการวิเคราะหความตองการใหม ผลของการวิเคราะหออกมาอยางไร หลักสูตรก็ตอง
เปลี่ยนจุดหมายไปตามนั้น การพัฒนาหลักสูตรท่ีดี ควรจะคาดการณสภาพสังคมในอีก 5-10 ปขางหนาดวยวาจะ
เปนอยางไรและจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพิจารณาขอมูลในดานตาง ๆ เพ่ือใหหลักสูตรท่ีสรางข้ึนมานั้น สมบูรณ 
สามารถสนองความตองการบุคคล และสังคมพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรดานตาง ๆ 

ซ่ึงถือไดวาหลักสูตรเปนหัวใจสําคัญสําหรับการจัดการศึกษา เปนแนวทางหลักและองคประกอบใน
การจัดการเรียนรูและประสบการณใหแกผูเรียน   เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาในทุกดานท้ังดานสติปญญา  
รางกาย  อารมณ  และสังคม   สอดคลองตามจุดมุงหมายท่ีพึงประสงค  หลักสูตรท่ีดีควรสนองตอบตอความ
ตองการของผูเรียน สังคม และประเทศชาติ  สามารถทําใหผูเรียนมีความเจริญทางดานสติปญญา ความคิด และ
สามารถรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
และดวยเหตุท่ีสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา   หลักสูตรจึงควรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมทางสังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยูเสมอ    กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร
เริ่มตนจากการกําหนดจุดมุงหมาย  เลือกและจัดเนื้อหาวิชา  กิจกรรม  และประสบการณใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมาย   นําหลักสูตรไปใช  ประเมินหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบและหาขอบกพรอง  จากนั้นจึงนําผลท่ีไดจากการ
ประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ    ท้ังนี้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ดังกลาวจําเปนท่ีจะตองกระทําอยางตอเนื่องเปนประจําทุกๆ 5 ป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนหนวยงานดานการศึกษาของรัฐ ท่ีมีพันธกิจหลักในการ
ดําเนินงานดานการศึกษาและวิชาการในสาขาการบริหารการพัฒนา 3 ดาน ไดแก (1) การผลิตบุคลากรในระดับ



2 

 

บัณฑิตศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และมีคุณธรรม ท่ีมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงในฐานะผูนําและ
องคประกอบของการเปลี่ยนแปลง ท่ีมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลย ีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ท้ังในกิจการภาครัฐและภาคเอกชน (2) การผลิตเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ผลงานวิชาการ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู การพัฒนาวิธีการศึกษาวิจัย การผลิตขอมูล การวิเคราะห การ
แสดงจุดยืนและขอเสนอแนะตอสังคมและหนวยงาน และ (3) การผลิตผลงานบริการวิชาการและงานท่ีปรึกษา 
สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ตระหนักถึงความสําคัญขององคประกอบท้ัง 3 ดานดังกลาว ท่ี
เพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสังคม ในฐานะท่ีเปนองคประกอบท่ีจําเปนของการพัฒนาแบบสมดุลและยั่งยืน  โดยมีเนื้อหา
ดานการบริหารการพัฒนาสังคม ซ่ึงจําเปนตองมีสวนผสมของพหุศาสตร ไดแก กลุมทฤษฎี กรอบแนวคิด และ
หลักการพ้ืนฐาน อันประกอบดวย ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสังคม กลุมการบริหารจัดการ
ประกอบดวย หลักการบริหารการพัฒนาสังคม นโยบายและแผนการพัฒนาสังคม การจัดการองคการทางสังคม 
ภาวะผูนํา และการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม กลุมเครื่องมือประกอบดวย วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะหทาง
สังคมศาสตร ท้ังในแนวทางเชิงปริมาณและแนวทางเชิงคุณภาพ จึงไดเปดสอนหลักสูตรพัฒนาสังคมมาตั้งแตป
การศึกษา 2526 และตอมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือความเหมาะสมจนมาเปนสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
สังคมในปจจุบัน หลักสูตรนี้มีกรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความเขาใจในเนื้อหาแบบสห
วิทยาการ เพ่ือมุงผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญระดับสูง และเปนทรัพยากรมนุษยท่ีพรอมดวยคุณภาพและ
คุณธรรม ในสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ท่ีเนนหนักดานสังคมศาสตร และมีทักษะในการวิเคราะห วิจัย 
กําหนดนโยบาย วางแผนและบริหารเพ่ือการพัฒนาสังคม รวมท้ังมีจิตสํานึกแหงการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 
ควบคู กับการมีคุณธรรม ท้ังนี้  เพ่ือสนองตอบความตองการบุคลากรท่ีมีคุณภาพของหนวยงานท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองคการสาธารณประโยชนตาง ๆ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ เพ่ือเปนการปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานอยางเปนระบบและตอเนื่อง สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายและสังคม  และใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและ
บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและตรงกันสําหรับผูท่ีเก่ียวของในการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง  
จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพในการเก็บรักษาองคความรูและประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ดานการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ เพ่ือถายทอดความรู ประสบการณและวิธีการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของภายในสถาบันและคณะ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน ลด
ขอผิดพลาดจากการทํางานไมเปนระบบ เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 

1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการปรับปรุงหลักสูตร ทราบข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมถึงกฎระเบียบท่ี

ถูกตอง และวิธีการดําเนินงานดานการปรับปรุงหลักสูตรท่ีถูกตอง 
3. เพ่ือใชเปนเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดานการปรับปรุงหลักสูตร 
4. เพ่ือเผยแพรความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานแกผูสนใจท่ัวไปนําไปใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุงการทํางาน 
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1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูปฏิบัติงานดานการปรับปรุงหลักสูตร ไดรับทราบบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ 

2. ผูปฏิบัติงานดานการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันและคณะไดรับทราบข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงกฎระเบียบท่ีถูกตอง และวิธีการดําเนินงานดานการปรับปรุงหลักสูตรท่ีถูกตอง 

3. เปนแนวทางใหแกผูปฏิบัติงานดานการปรับปรุงหลักสูตรของคณะในการปฏิบัติงานในสวนท่ี
รับผิดชอบ 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

การจัดทําคูมือแนวปฏิบัติงานดานการปรับปรุงหลักสูตร ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน ตั้งแต 
หลักเกณฑการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนการแตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักเกณฑในการปรับปรุงหลักสูตร ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข ซ่ึงเปน
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานภายใตขอมูลท่ีเก่ียวของ กฎระเบียบ ขอบังคับ มติ หลักเกณฑท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน  

 
1.5 นิยามศัพท 

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ” (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบดวย 
ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสูระดับท่ีสูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู
ของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิลักษณะของหลักสูตร ในแตละระดับคุณวุฒิ 

 “การปรับปรุงหลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ 
วัตถุประสงคของหลักสตูร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึกษา โดยตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา (ถา
มี) ตามแบบ มคอ. 2 รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑท่ีกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย
กําหนด  

 “มคอ.2”  หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําให
บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ     โดยจะถายทอดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของบัณฑิตท่ีกําหนดไวใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร 
ซ่ึงแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรง
กับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร 

“การเรียนรู” หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณท่ี
ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหบัณฑิตมี 
อยางนอย 5 ดาน ดังน้ี 
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(1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องสวนตัวและสังคม 

(2) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล 
การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎ ีตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

(3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและ
ใชความรู ความเขาใจในแนวคดิ หลักการ ทฤษฎ ีและกระบวนการตางๆในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตอง
เผชิญกับสถานการณใหมๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน 

(4) ดาน ทักษะความสัมพั นธระหวางบุคคลและความรับ ผิดชอบ  (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง 

(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึงความสามารถในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติความสามารถในการส่ือสารท้ังการพูด การเขียน และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 “วิพากษหลักสูตร” หมายถึง การพิจารณาตัดสินเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเปนการปรับปรุง
พัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหทันสมัย ท้ังนี้ จะดําเนินการในทุกๆ ๕ ป ตามเกณฑของ สกอ. (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

“ผูมีสวนไดสวนเสีย” (stakeholders) หมายถึง บุคคล/กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ ภายนอกท่ี
อาจจะมีผลกระทบหรือไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน ท้ังนี้ในบริบท
ของสถาบัน คือ คณะรัฐมนตรี (มติท่ีประชุม) กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สํานักงบประมาณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ศิษยเกา นายจาง/ผูใชบัณฑิต ชุมชนและสังคม เปนตน  



     

 

บทที่ 2 
โครงสรางการบรหิารจัดการและบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบ 

 
 
2.1 โครงสรางการบริหารจัดการ 

คณะพัฒนาสังคมเริ่มจากการเปดสาขาพัฒนาสังคมในสังกัดของสํานักวิจัยใน ป 2526 ตอมาในป 
2529 ไดมีการเปลี่ยนสถานภาพจากสาขาพัฒนาสังคมในสังกัดสํานักวิจัย ไปเปนโครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนา
สังคม เปนหนวยงานอิสระแยกออกจากสํานักวิจัยมีฐานะเทียบเทาคณะ มีผูอํานวยการเปนผูบริหารโครงการ 
ตอมาวันท่ี 31 สิงหาคม 2533 ไดรับอนุมัติจัดตั้งเปนคณะพัฒนาสังคม และในเดือนพฤศจิกายน 2548 คณะ
พัฒนาสังคมไดเปลี่ยนชื่อคณะเปนคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ทุกหลักสูตรมีวัตถุประสงคหลักในการผลิต
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการทําวิจัยและมีความรูในเชิงสหสาขาวิชา ทางพัฒนาสังคม 
การเมือง และยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ในงานท่ี
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีภารกิจดานการเรียนการสอน
ในระดับคณะ ภายใตพันธกิจ วิสัยทัศน และวัตถุประสงค ดังนี้ 

พันธกิจ 

1. วิจัยและพัฒนาองคความรูทางพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม 
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมท่ีมีความรูคู

คุณธรรม 
3. ใหบริการวิชาการดานการพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ  
4. ทํานุบํารุงและสรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรม  
วิสัยทัศน 

คณะชั้นนําท่ีสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาสังคม 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาความรูแบบองครวม ดานพัฒนาสังคม การเมือง สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ 
2. เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมดานพัฒนาสังคม การเมือง สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ 
3. บริการสังคมอยางมีคุณภาพ ดานวิชาการ นโยบาย และการปฏิบัติ 
4. ขยายเครือขายการเรียนรู และการเพ่ิมองคความรูแกหนวยงาน ชุมชน สังคม และประเทศ 
ปจจุบันคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแบงสวนราชการ

ภายในออกเปน 5 กลุมงาน ดังนี้ 
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กลุมงานบริหารและธุรการ ประกอบดวย 6 งานหลัก ไดแก 

1.1  งานสารบรรณ/ธุรการ 
1.2  งานประชาสัมพันธ/วิเทศสัมพันธ 
1.3  งานบุคคล 
1.4  งานการประชุม 
1.5  งานตามแผนยุทธศาสตร 
1.6 งานบริการครุภัณฑ/สถานท่ี 

1. กลุมงานการเงินและพัสดุ ประกอบดวย 4 งานหลัก ไดแก 
2.1  งานงบประมาณ 
2.2  งานการเงิน 
2.3  งานบัญช ี
2.4  งานพัสดุ 

2. กลุมงานการศึกษา ประกอบดวย 8 งานหลัก ไดแก 
3.1  งานบริหารการศึกษา 
3.2  งานบริการ 
3.3  งานประเมินผลการศึกษา 
3.4  งานทะเบียนและสถิติ 
3.5  งานกิจกรรมนักศึกษาและทุนการศึกษา 
3.6  งานศิษยเกา 
3.7  งานโครงการภาคพิเศษ กทม. 
3.8  งานโครงการภาคพิเศษ สวนภูมิภาค 

3. กลุมงานแผนและพัฒนา ประกอบดวย 4 งานหลัก ไดแก 
4.1  งานวางแผนและพัฒนา 
4.2  งานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
4.3  งานพัฒนาองคการและระบบงาน 
4.4  งานระบบสารสนเทศ 

4. กลุมงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบดวย 3 งานหลัก ไดแก 
5.1  งานวิจัยและงานเขียนตํารา 
5.2  งานบริการวิชาการ 
5.3  งานวารสารวิชาการ 

 



    7 

 

แผนภูมิท่ี 2.1  โครงสรางการแบงสวนราชการ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

คณะกรรมการประจําคณะ คณบดี

รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

สํานักงานเลขานุการคณะ อาจารยประจําคณะ

กลุมงานบริหารและธุรการ กลุมงานการเงินและพัสดุ กลุมงานการศึกษา กลุมงานแผนและพัฒนา กลุมงานสนับสนุนงานวิจัย

และบริการวิชาการ
งานสารบรรณ/ธุรการ

งานบุคคล

งานประชาสัมพันธ/

วิเทศสัมพันธ

งานประชุม

งานงบประมาณ

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัสดุ

งานบริหารการศึกษา

งานบริการ

งานประเมินผล

การศึกษา

งานทะเบียนและสถิติ

งานวางแผน

และพัฒนา

งานพัฒนา

มาตรฐานและ

การประกันคุณภาพ

งานพัฒนา

องคการและ

ระบบงาน

งานระบบ

สารสนเทศ

งานวิจัยและ

งานเขียนตํารา

งานบริการวิชาการ

งานวารสารวิชาการ

งานบริการครุภัณฑ/

สถานที่

งานกิจกรรมนักศึกษา

และทุนการศึกษา

งานศิษยเกา

งานโครงการภาค

พิเศษ กทม.

งานโครงการภาค

พิเศษ สวนภูมิภาค

จังหวัดยะลา

คณะกรรมการชุดตาง ๆ

งานตามแผนยุทธศาสตร
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แผนภูมิท่ี 2.2 โครงสรางอัตรากําลัง 
คณบดี

(รศ.ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รองคณบดีฝายวิชาการ

(ผศ.ดร.อาแว  มะแส)

รองคณบดีฝายบริหาร

(รศ.ดร.จินตนา  อมรสงวนสิน)

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

(อ.ดร.รติพร  ถึงฝง)

สํานักงานเลขานุการคณะ

(นางวนิดา  ประภาวสิทธิ์)

จนท. 19 อัตรา

หัวหนางานบริหารและธุรการ

(น.ส.นฐพร  พุฒเจริญ)

หัวหนางานการเงินและพัสดุ

(นางนัยนา  กรุดนาค)

หัวหนางานการศึกษา

(น.ส.สิบพร  คุปตารักษ)

หัวหนางานแผนและพัฒนา

(น.ส.นฐพร  พุฒเจริญ) รักษาการ

หัวหนางานสนับสนุนงานวิจัย

และบริการวิชาการ

(นายธัชพงศพัฒน  สีหะนาม)

พนักงานธุรการ ส.2

(นายวีระโชติ  คําสินธุ)

พนักงานบริการเอกสาร บ.1

(นางบุญพักตร  ภูดวงดาษ)

ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน

(นายบุญเลิศ  ชะอัมพร)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน

(นางบุษกร  อนันทสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(น.ส.สมใจ  ฐิติเมฆินทร)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี

(น.ส.ปทุมวดี  โลศิริ)

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

(น.ส.พันทิวา  แกวสวัสดิ์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(นางรติยานันท  การสมโชค)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(น.ส.จินตนาพร  เนาวเศรษฐ)

นักวิชาการศึกษา

(น.ส.วนิดา  พึ่งพินิจ)

ผูปฏิบัติงานบริหารโครงการภาคพิเศษ จ.ยะลา

(น.ส.จุลินทิพย  แกวเขียว)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

(น.ส.นิดา  ชัยชิตาทร)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายกิติศักดิ์  ผิวบางกูล)

เจาหนาที่ประจําโครงการวารสารและเอกสาร

ทางวิชาการ

(น.ส.อรมนต  ศันติวิชยะ)

รวมอัตรากําลัง    19 อัตรา

- ขาราชการ                                7 อัตรา

- พนักงานสถาบัน                         3 อัตรา

- ลูกจางประจํา                            2 อัตรา

- ลูกจางชั่วคราวเงินทุนคณะ            5 อัตรา

- ลูกจางชั่วคราวหลักสูตรภาคพิเศษ    2 อัตรา
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แผนภูมิท่ี 2.3 โครงสรางการแบงสวนงานภายในกลุมงานการศึกษา 

กลุมงานการศึกษา

งานดานปฏิบัติการ งานดานการควบคุมงาน งานดานการวางแผน งานดานการประสานงาน งานอื่น ๆ

จัดทําขอมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร/

เปดหลักสูตรใหม

จัดทํา focus group วิพากษ

หลักสูตร/สัมมนาประเมินหลักสูตร 

รายงานขอมูลหลักสูตรแก สกอ./

สมศ./กพร.

จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร

จัดทําเลมเอกสารและรวบรวม

เอกสารศูนยนอกที่ตั้ง

รวบรวมและตรวจสอบการจัดทํา 

มคอ.๓

จัดทําและตรวจสอบคูมือของ

หลักสูตร

จัดทําฐานขอมูลศิษยเกา

เวียนขอบังคับ ประกาศ 

และระเบียบวาดวยการศึกษา

ประชาสัมพันธหลักสูตร

แนะนําหลักสูตรแกนักศึกษา

รับนักศึกษาใหม จัดสอบ กํากับ ควบคุม ดูแล

ตรวจสอบการจัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบ

เตรียมขอมูลและสถานที่

ตรวจสอบการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ

ตรวจสอบการจัดทําเอกสาร TQF ใหเปนไป

ตามมาตรฐาน สกอ.

ตรวจสอบรายงานอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ

ตรวจสอบหลักสูตรที่ขอปรับปรุง

ตรวจสอบการจัดทําประกาศ คําสั่ง

ควบคุม กํากับ ดูแลงานปฏิทินการศึกษา

ควบคุม กํากับ ดูแลงานทะเบียนประวัติ/

ประมวลผล

ตรวจสอบประมวลผลการศึกษา/

สถานภาพนักศึกษา

ควบคุม กํากับ ดูแลงานสําเร็จการศึกษา/

งานพระราชทานปริญญาบัตร

ทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา

พัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการศึกษา

จัดทําแผนจํานวนนักศึกษา

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

ตรวจสอบแผนการสอน/ภาระงานสอน

ของอาจารย

จัดทําโครงการงานของกลุมงานการศึกษา

คํานวณอัตรากําลังสายวิชาการประจําป

งานสถิติขอมูลนักศึกษา

จัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุก

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายใน

และภายนอกสถาบัน

ชี้แจงใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานตาง ๆ

ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการศึกษา

ของหลักสูตร

สนับสนุนและใหความรวมมือในการจัด

กิจกรรมของนักศึกษา

ประชาสัมพันธ/ตอบคําถามและใหขอมูล

เกี่ยวกับหลักสูตรแกนักศึกษาและผูสนใจ

ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง

เรื่องการศึกษา

จัดเตรียม/จัดทําเอกสารประกัน

คุณภาพการศึกษา

งานกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ อาทิ

งานประชุมวิชาการ อบรม/สัมมนา
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2.2 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของกลุมงาน 

กลุมงานการศึกษา เปนกลุมงานท่ีจัดต้ังข้ึนสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรภายในคณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม บริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใหทันสมัยตรงกับความตองการของ
ผูเรียนและสังคม โดยมีความรับผิดชอบครอบคลุมภารกิจท่ีสําคัญ 5 ดาน ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ 

1.1 งานจัดทําขอมูลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร/เปดหลักสูตรใหม 
1.2 งานจัดทํา Focus Group วิพากษหลักสูตร 
1.3 งานสัมมนาประเมินหลักสูตร 
1.4 งานรายงานขอมูลแก สกอ./สมศ./กพร. 
1.5 งานจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1.6 งานจัดทําเลมเอกสารรายงานการประกันคุณภาพและรวบรวมเอกสารศูนยนอกท่ีตั้ง 
1.7 งานรวบรวมและตรวจสอบการจัดทําระบบ TQF 

1.7.1 มคอ.3 
1.7.2 มคอ.5 
1.7.3 มคอ.7/รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.8 งานจัดทําและตรวจสอบคูมือของหลักสูตร 
1.9 งานจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา 
1.10 งานเวียนขอบังคับ ประกาศ ระเบียบวาดวยการศึกษา 
1.11 งานประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูสนใจ 
1.12 งานแนะนําหลักสูตรแกนักศึกษา 

2. ดานการควบคุมงาน 

2.1 งานรับนักศึกษาใหม จัดสอบ กํากับ ควบคุม ดูแล 
2.2 งานตรวจสอบการจัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบเตรียมขอมูลและสถานท่ี 
2.3 งานตรวจสอบการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 
2.4 งานตรวจสอบการจัดทําเอกสาร TQF ใหเปนไปตามมาตรฐาน สกอ. 
2.5 งานตรวจสอบรายงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
2.6 งานตรวจสอบหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง 
2.7 งานตรวจสอบการจัดทําประกาศ คําสั่ง 
2.8 งานควบคุม กํากับ ดูแลงานปฏิทินการศึกษา/ตารางสอน/ตารางสอบ 
2.9 งานควบคุม กํากับ ดูแลงานสําเร็จการศึกษา/พระราชทานปริญญาบัตร 
2.10 งานตรวจสอบทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา 
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3. ดานการวางแผน 

3.1 งานพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการศึกษา 
3.2 งานจัดทําแผนจํานวนนักศึกษา 
3.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
3.4 งานตรวจสอบแผนการสอบ/ภาระงานสอน 
3.5 งานจัดทําโครงการท่ีเก่ียวของกับกลุมงาน 
3.6 งานคํานวณอัตรากําลังสายวิชาการประจําป 
3.7 งานสถิติขอมูลนักศึกษา 
3.8 งานแผนประชาสัมพันธเชิงรุก 
3.9 งานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

4. ดานการประสานงาน 

4.1 งานติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน 
4.2 งานชี้แจงใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ 
4.3 งานใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการศึกษาของหลักสูตร 
4.4 งานสนับสนนุและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
4.5 งานประชาสัมพันธ/ตอบคําถามและใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรแกนักศึกษาและผูสนใจ 

5. ดานอ่ืน ๆ 

5.1 งานจัดทําเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
5.2 งานกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ เชน งานอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ คืนสูเหยา  

 

2.3 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 

งานการศึกษาถือไดวาเปนงานสําคัญของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ในการพัฒนาองคความรู
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความชํานาญสูงดานการบริหารการพัฒนาสังคม นําความรูไปปรับใชใน
การยกระดับคุณภาพสังคมและการจัดการปญหาสังคม สามารถวิเคราะหปญหา การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร
และการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบสมดุลและยั่งยืน รวมท้ังเขาใจบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงถือไดวาเปน
พันธกิจหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรดานการผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีความรู 
ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยผูจัดทําคูมือปจจุบันดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาระดับชํานาญการ ทําหนาท่ี
หัวหนากลุมงานการศึกษา ครอบคลุมภารกิจสําคัญ 5 ดาน ดังนี้ 

1. งานดานการปฏิบัติงานการศึกษา ปฏิบัติงานดานการศึกษาท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงาน

หลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน  
1.1 มีการประชุมระดมความคิด การจัดทําขอมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร/เปดหลักสูตรใหม นําผลการ

ประเมินที่ไดเสนอผูบริหาร เพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
1.2 มีการติดตอประสานงานหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ในการจัดทํา Focus group 

วิพากษหลักสูตร รายงานขอมูลหลักสูตรแก สกอ./สมศ./กพร. 
1.3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งจัดทํา สมอ.

08 เพื่อรายงานขอมูลสง สกอ. 
1.4 จัดทําเลมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
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1.5 กํากับ ดูแล รวบรวม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.2 มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 
1.6 กํากับ ดูแล รวบรวม และตรวจสอบ การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาทุกหลักสูตร 
1.7 จัดทําแผนการประชาสัมพันธหลักสูตร และรายงานผลทุกรอบปงบประมาณ 
1.8 จัดทําโครงการประชาสัมพันธเชิงรุก โครงการศึกษาความตองการในการศึกษาตอตามแผนปฏิบัติ

งานที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑการเขียนโครงการที่ดีมีคุณภาพ มีข้ันตอนที่ถูกตอง ตามประกาศแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน 
1.9   สงเสริมทักษะทางวิชาการ เชน จัดสัมมนาการนําเสนอผลงานวิชาการคนควาอิสระ รวมทั้งการนํา

ผลประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชบัณฑิตของนายจางมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรและการใหบริการนักศึกษา เพื่อให
มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

  1.10 แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามนโยบาย เปาหมายที่
หนวยงานกําหนด 

2.  งานดานการควบคุมงาน ควบคุม กํากับ ดูแล บริหารจัดการ และตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือให

งานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  
2.1 การรับนักศึกษาใหม  
2.2 จัดสอบ ตรวจสอบการจัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบ เตรียมขอมูลและสถานท่ี  
2.3 ตรวจสอบการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  
2.4 ตรวจสอบการจัดทําเอกสาร TQF ใหเปนไปตามมาตรฐาน สกอ.  
2.5 ตรวจสอบรายงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
2.6 ตรวจสอบหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง  
2.7 ตรวจสอบการจัดทําประกาศ คําสั่ง  
2.8 งานปฏิทินการศึกษา  
2.9 งานทะเบียนประวัติ/ประมวลผล  
2.10 ตรวจสอบประมวลผลการศึกษา/สถานภาพนักศึกษา งานสําเร็จการศึกษา งาน

พระราชทานปริญญาบัตร และทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา  
2.11 ตรวจสอบการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา 
2.12 จัดทําขอมูลภาระงานสอน 

3. งานดานการวางแผน วิเคราะห นําเสนอเพ่ือกําหนดนโยบายและรวมวางแผนกับผูบริหารระดับ

คณะใหมีความสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน วางแผนหรือรวมวางแผนการทํางานตามแผนงาน หรือโครงการ 
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด โดยศึกษาขอมูลและ
ใหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการวางแผนดังกลาว 

3.1 รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของคณะ ในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตร  

3.2 จัดทําแผนจํานวนนักศึกษา  
3.3 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  
3.4 ตรวจสอบแผนการสอน/ภาระงานสอนของอาจารย  
3.5 จัดทําโครงการท่ีเก่ียวของกับกลุมงาน  
3.6 คํานวณอัตรากําลังสายวิชาการประจําป  
3.7 งานสถิติขอมูลนักศึกษา  
3.8 จัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุก  
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3.9 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  
3.10 จัดแผนการควบคุมภายใน 

4. งานดานการประสานงาน มีบทบาทในการประสานงาน เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไวใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกบุคลากรของคณะ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับศึกษา คนควาขอมูล จัดการประชุมรวมกัน
ระหวางหนวยงาน และนําผลมาใชในการใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงาน เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนา
งานและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

4.1 ประสานการทํางานภายในหนวยงานภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และหนวยงาน
ภายนอกสถาบัน  

4.2 ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการศึกษาของหลักสูตร  
4.3 เวียนเอกสารขอบังคับ ประกาศ และระเบียบวาดวยการศึกษา  
4.4 สงเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษาท่ีสนับสนุนใหนักศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน

สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในของการศึกษา 
4.5 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ/ตอบคําถามและใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรแกนักศึกษาและ

ผูสนใจ  
4.6 เปนหนวยงานประสานความรวมมือ หนวยงานเครือขาย หนวยงานผูรับบริการ 

5. ปฏิบัติงานภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.1  ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและขอซักถาม ชี้แจงเรื่องการศึกษา  
5.2 จัดเตรียม/จัดทําเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา  
5.3 จัดกิจกรรมตาง ๆ ของหลักสูตร เชน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป  
5.4 จัดงานปฐมนิเทศ  
5.5 จัดงานปจฉิมนเิทศ  
5.6 ปฏิบัติงานกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ เชน งานประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ/งาน

อบรม/สัมมนา 
5.7 เปนคณะทํางาน คณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานในรูปแบบ

คณะกรรมการเพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนางาน พัฒนาองคการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกล
ยุทธของหนวยงาน เขารวมประชุมและนําเสนอขอมูล เสนอความคิดเห็น วางแผน ดําเนินงานตามแผนท่ีไดรับ
มอบหมาย และรายงานความกาวหนา ในการจัดกิจกรรมการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
เชน 

5.7.1 คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการ
ดําเนินงาน ๕ส คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (TQA) 

5.7.2 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมคุณภาพภายใน 
5.7.3 คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต คณะกรรมการประชาสัมพันธเชิงรุก คณะกรรมการการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
5.7.4 คณะกรรมการบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการฝกซอมยอยในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรประจําป ฯลฯ  
 



บทที่ 3 
หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติงาน และเงือ่นไข 

 
 
 

การจัดทําคูมือ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตร” เนื้อหาในบทนี้ประกอบดวย 6 สวน ประกอบดวย   
3.1) คํานิยามและความหมาย   
3.2) ระบบและกลไกในการปรบัปรุงหลักสูตร  
3.3) หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 
3.4) วิธีการปฏิบัติงานการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง   

3.5) เง่ือนไข/ขอควรระวัง/สิ่งท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน  
3.6) จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตร 

การปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตรมีหลักเกณฑ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึง
ผูจัดทําจะไดกลาวถึงหลักเกณฑการปฏิบัติงานในหัวขอตอไป 
 

3.1 คํานิยามและความหมาย 

“หลักสูตรปรับปรุง” หมายถึง หลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหเปดสอนในสถาบัน แตประสงคจะปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ หรือรายละเอียดใหเหมาะสม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ หลักสูตรปรับปรุง และ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย 

1. หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ) หมายถึง หลักสูตรท่ีมีการเปดสอนอยูแลว และมีการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน โดยการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ 
วัตถุประสงคของหลักสตูร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึกษา โดยตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.2 รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑท่ีกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย
กําหนด  

2. หลักสูตรปรับปรุง (เล็กนอย) หมายถึง หลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงแตยังคงเนื้อหาของศาสตรนั้น ๆ 
โดยประกอบดวยกระบวนวิชาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคเดิมของหลักสูตร เชน 
เปลี่ยนชื่อรายวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา เพ่ิมวิชาเลือก หรือปรับคําอธิบายรายวิชา ท้ังนี้ตองไมกระทบตอโครงสรางหลัก
ของหลักสูตร และเนื้อหาสาระในหมาดวิชาเฉพาะ 

ซ่ึงคูมือฉบับนี้ผูจัดทําจะกลาวถึงหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไขของการปรับปรุงหลักสูตร
ตามขอ 1. หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ) เทานั้น 
 

3.2 ระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร 

ระบบ (System) หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานวาตองทําอะไร 
เพ่ือใหไดผลตามเปาหมายท่ีตองการ เปนข้ันตอนการปฏิบัติงานของการปรับปรุงหลักสูตร มุงเนนปจจัยนําเขา 
กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับท่ีสัมพันธเชื่อมโยงกัน  
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กลไก (Mechanism) เปนปจจัยท่ีจะสงผลตอการปฏิบัติงานขององคการใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 
ในท่ีนี้หมายถึงปจจัยการขับเคลื่อนท่ีทําใหระบบหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานของการปรับปรุงหลักสูตรใหดําเนินไป
ตามเปาหมาย โดยมีคณะกรรมการตาง ๆ ทําหนาท่ีกํากับดูแลประกอบดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการอาจารยประจําคณะ คณะกรรมการ ทคอ.การศึกษา คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการ
สภาสถาบัน  

ระบบและกลไกจึงถือไดวาเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
 
3.3. หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 

3.3.1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 3 เม่ือสิ้นสุดแผนในป พ.ศ.2574 คือการ “ให
สถาบันอุดมศึกษามีสวนชวยในการออกแบบการศึกษาชาติทุกระดับ วางแนวทางการสรางคน องคความรูใหกับ
ภาคการผลิต สังคม ชุมชนทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล เปนสมองในการคิดสรางนวัตกรรม นําไปสูการ
ปรับปรุงโครงสราง การจัดสรรทรัพยากร และมีความยืดหยุนปรับตัวไดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก” 

สาระสําคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) ไดแก 
1. การกําหนด Core Competencies ของ ระบบอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาประเทศสูอนาคตไดแก   

• การสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
• การพัฒนาและการรักษาอาจารยท่ีมีคุณภาพ เปนนักการศึกษามืออาชีพ  
• การสรางสรรคนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย 
• การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

2. การปรับยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนจุดเดน ของแตละสถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
• การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาท่ีม่ันคงและยั่งยืน  
• การจัดกลุม จัดประเภทตามอัตลักษณและระดับของพัฒนาการ ของสถาบัน 

3. การปรับโครงสรางของระบบอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ของระบบอุดมศึกษา  
• โครงสรางการผลิตกําลังคนท่ีเหมาะสม สอดคลองกับการพัฒนา ประเทศ  
• โครงสรางการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
• โครงสรางบุคลากร การสอน การวิจัย บริการวิชาการ  
• โครงสรางตนทุน และความสูญเปลาทางการศึกษา  
• บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมีสวนรวมท่ีสําคัญ ในการพัฒนาประเทศ 

4. การจัดองคการใหมในระบบอุดมศึกษาเพ่ือใหเกิดกลไกการกําหนด นโยบาย การสนับสนุน การ
ติดตามตรวจสอบ ท่ีมีประสิทธิภาพ (Regulator and Providers) และตอบสนองความตองการในการพัฒนา
ประเทศ  

• กลไกการวางแผน และการจัดสรรทรัพยากร  
• กลไกการพัฒนา ระบบ ขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนการประเมินผลและการประกัน

คุณภาพ  
• ระบบการวิจัยนโยบายอุดมศึกษา  
• ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ  
• ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
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จุดเนน ไดแก 
1. กําหนดพันธกิจของอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะและเปนจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญของ

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ท้ังสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐและเอกชนใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(Reprofiling HEi)  

2. มุงเนนผลผลิตและผลลัพธของระบบอุดมศึกษา (Higher Education Outcomes) ท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ียอมรับระดับ สากล  

3. ปฏิรูปอุดมศึกษาอยางครบถวนและสมดุล เพ่ือใหกลไกการสนับสนุน การกํากับตรวจสอบ และ
การประเมินผลกระทบของระบบอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพสูงสุด (Return on investment) 
 

3.3.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ
การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมลาทางสังคม เปนตน ทาใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู รวมกันอยางมีความสุข 

3.3.3 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาว 15 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2551-2565  

โดยมี 8 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent 

People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได  
มีกระบวนการสรรหา/คัดเลือก พัฒนาบุคคลทุกกลุม ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร อาจารย/นักวิจัย 

บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เปนผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบัน ถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญตอความสําเร็จ
ของสถาบัน ท้ังนี้เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูง สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัย
ระดับโลกได 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสถาบัน  

การเพ่ิมขีดความสามารถในการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาสถาบัน โดยดําเนินงานตามภารกิจท่ี
สําคัญ เชน การขยายกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ การหารายไดจากศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน การ
สรางเครือขายกับองคกรตางๆ และศิษยเกา ตลอดจนการขยายฐานรายไดโดยมีกิจกรรมรองรบัอยางเปนรปูธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความ

เปนเลิศทางวิชาการ  
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สถาบันจึงตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความเปนเลิศทาง
วิชาการ โดยการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณคา สามารถ
นําไปใชและเกิดประโยชนตอสังคมประเทศชาติพัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ท้ังในระดับประเทศและระดับ 

นานาชาติ  
การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันกับหนวยงานและมหาวิทยาลัย ท้ังในและตาง

ประเทศ เพ่ือใหเกิดเครือขายความรวมมือ มีการบูรณาการทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง ทาง
วิชาการ สามารถเทียบเคียงกับนานาชาติได 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)  

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตางๆ ในปจจุบัน เช น การเปดเสรีทางการศึกษา สงผลใหมี 
มหาวิทยาลัยตางประเทศมาเปดการเรียนการสอนในประเทศไทยมากข้ึน อีกท้ังการเปดหลักสูตรในสถาบันการ 
ศึกษาตางๆ มีความหลากหลาย ทําใหมีการแขงขันสูงข้ึน สถาบันตองสรางและประชาสัมพันธภาพลักษณของ 
สถาบันใหเปนท่ีรูจักและยอมรับของกลุมเปาหมาย และสังคม สรางความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในดาน
การเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือเปนเอกลักษณและความโดดเดนของสถาบัน ใหเปนท่ียอมรับของ
สังคม และเผยแพรอยางกวางขวาง 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการ 

ท่ีมีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม  
สถาบันการศึกษามีบทบาทสําคัญในการผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพเขาสูตลาดแรงงาน ผลิตผลงานวิจัย 

และใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การสรางความเปนเลิศทาง 
วิชาการจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาใหตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม  

ปจจุบันกระแสการสรางความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ได
เขามามีบทบาทในสังคม เนื่องจากปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอมและแรงงานในท่ัวทุกมุมโลก ดังนั้นจึงไดมีการ
แสวงหาแนวคิดและแนวทางดําเนินการ เพ่ือใหเกิดความสันติและการสานสัมพันธอันดีในการอยูรวมกัน ในสังคม 
ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงตองมีความรับผิดชอบตอสังคมเชนเดียวกับองคการอ่ืนๆ ในสังคม สถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ความรับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility : USR) ตองมีบทบาทหนาท่ีในการชี้นําสังคม โดย
จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพ่ือใหความรูท่ีถูกตองแกสังคม และปฏิบัติราชการใหเกิดการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีโดยบริหารราชการท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน และใหเกิดผลกระทบในเชิงบวกตอการ
พัฒนาชีวิตของประชาชน  

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดจัดตั้งศูนยศึกษาและศูนยพัฒนาวิชาการข้ึนภายใตความ
ชํานาญทางดานตางๆ ของคณาจารยภายในสถาบัน ซ่ึงนับเปนศูนยกลางการพัฒนาความกาวหนาของศาสตรและ 
ความรูลักษณะสหวิทยาการ และความรูเฉพาะทางท้ังในเชิงแนวความคิด หลักการ ทฤษฎีการพัฒนา การประยกุต
ท่ีเชื่อมโยงและถายทอดไปสู การปฏิบัติจริง รวมถึงการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน สรางเครือขายความรวมมือในทางปฏิบัติกับหนวยงาน/องคการท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ 
สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนการสรางชื่อเสียง
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และเปนการระดมทุนของศูนยสวนหนึ่งอีกดวย ตลอดจนมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิจัย และใหบริการดานวิชาการ
แกหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหหนวยงานเหลานั้นสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการรวมท้ังยกระดับความรูและทักษะของบุคลากร  

 

3.3.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕5๘ 
กําหนดใหทุกหลักสูตร “มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอย ตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ป” โดยหลักเกณฑการปรับปรุงหลักสูตร จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

เม่ือใชหลักสูตรครบตามกระบวนการแลว จําเปนท่ีจะตองประเมินหลักสูตรเพ่ือใหทราบผลการใช
หลักสูตรในภาพรวม เชน ผลการใชหลักสูตรเปนอยางไร  มีผลกระทบตอสังคมอยางไร เปนตน ซ่ึงก็คือการ
ประเมินหลังการใชหลักสูตร เปนการประเมินหลักสูตรท้ังระบบ รวมถึงองคประกอบดานตาง ๆ ของหลักสูตร
ท้ังหมด ไดแก เอกสารหลักสูตร บุคลากรท่ีเก่ียวของ กับการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตรการจัดการ
กระบวนการเรียนการสอน การกํากับดูแล การประเมินการเรียนการสอน รวมท้ังสภาพแวดลอม ท่ีเปนตัวบงชี้การ
อธิบายคุณภาพผลผลิตของหลักสูตร 

นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ไดมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับพลวัตของโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเจตนารมณใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 รองรับการบริหาร
จัดการหลักสูตรใหไดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตามจุดเนนของแตละ
สาขาวิชา โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

ขอ 5 ปรัชญาและวัตถุประสงค 

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ควรมุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากล เนนการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังนี้ในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและ
ประยุกตใชความรูใหมเพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะนี้ระดับปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการ
คนควาวิจัยเพ่ือสรางสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนางาน สังคม และ
ประเทศ 

ขอ 8 โครงสรางหลักสูตร 

ปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 แผน คือ 

1) แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย 

• แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
2) แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมี

การคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 
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ปริญญาเอก แบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 

1) แบบ 1 เปนแบบเนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 

• แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปรญิญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

• แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปรญิญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
2) แบบ 2 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและ

กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

• แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

• แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

ขอ 10 จํานวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย 

10.3 ปริญญาโท 
10.3.1 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป 
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

10.3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ใน
การพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสาหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

10.3.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระแบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ 

1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระตองเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรอง
ศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ี
ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจําตองมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูใน



20 

 

ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 
10 เรื่อง 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรง
หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น 
และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

10.3.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 3 คน ท้ังนี้ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ
ตองเปนผลงานวิจัย 

2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติซ่ึงตรง
หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เรื่องกรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

10.3.5 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมี
ประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน
ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง ท้ังนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดย
มีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

10.4 ปริญญาเอก 
10.4.1 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปน
ผลงานวิจัย 

10.4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช สวน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 
รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

10.4.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
สาหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอง

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูใน
ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา 5 เรื่อง 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

10.4.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 5 คน ท้ังนี้ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา
แตงต้ังใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ 
ตองเปนผลงานวิจัย 

2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติซ่ึง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา 5 เรื่อง 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ 
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้นและแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

10.4.5 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ี
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ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมใหอาจารยท่ีมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ีอาจารยผูสอนได 

ท้ังนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี
อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

ขอ 11 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
11.1 อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑดังนี้ 
กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 5 คน 
ตอภาคการศึกษา 

กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารง
ตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมไดไมเกิน 10 คนตอภาคการศึกษา 

กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภาสถาบัน
พิจารณา แตท้ังนี้ตองไมเกิน 15 คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา 15 คน ใหขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี 

11.2 อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ของ
นักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน 

หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ 3 คน แตท้ังนี้รวมแลวตองไม
เกิน 15 คนตอภาคการศึกษา 

11.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/
หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย โดยสามารถสรุปสาระสําคัญดาน
อาจารย ไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ประเด็นดานอาจารย) 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 

1. มาตรฐานของ

ความสามารถภาษาอังกฤษ 

เนนการทดสอบดานการอาน เขียน พูด ระดับใชงานได  

• อาจารยประจํา  
ท่ีรับเขาใหม 

ใหสถาบันกําหนดวิธีการและเกณฑการคัดเลือกใหไดมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษเองในชวง 2 ปแรกนับแตบังคับใช 

- กรณีนักศึกษาปรญิญาเอก
ใหสถาบันกําหนดวิธีการ
และเกณฑการคัดเลือกใหได
มาตรฐานของความสามารถ
ภาษาอังกฤษเองในชวง 2 ป
แรกนับแตบังคับใช 
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2. อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรท่ี
เปดสอน 

 

• จํานวน ไมจํากัด ไมจํากัด  

• วุฒิการศึกษา ป.โทหรือเทียบเทา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.
โทและรศ. 

 

• ผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ปยอนหลัง 

3 รายการ (มีเง่ือนไขพิเศษ 
กรณีอาจารยรบัเขาใหมท่ีจบ 
ป.เอก) 

3 รายการ (มีเง่ือนไขพิเศษ 
กรณีอาจารยรบัเขาใหมท่ีจบ 
ป.เอก) 

- เปนงานวิจัยอยางนอย 1 
รายการ 

- เปนผลงานรวมกับผูอ่ืนได 
3.อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิตรงหรือสมัพันธกับสาขา
หลักสตูรท่ีเปดสอน มีหนาท่ีในการบริหาร/พัฒนาหลักสตูร และ
ควบคุมคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 

 

• จํานวน 3 คน 3 คน  

• วุฒิการศึกษา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.โท
และ รศ. 

ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.โท
และศ. 

 

• ผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ปยอนหลัง 

3 รายการ (มีเง่ือนไขพิเศษ 
กรณีอาจารยรบัเขาใหมท่ีจบ 
ป.เอก) 

 3 รายการ (มีเง่ือนไขพิเศษ 
กรณีอาจารยรบัเขาใหมท่ีจบ 
ป.เอก) 

- เปนงานวิจัยอยางนอย 1 
รายการ 
- เปนผลงานรวมกับผูอ่ืนได 

4.อาจารยผูสอน อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

 

• วุฒิการศึกษา ป.โทหรือเทียบเทา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.
โทและรองศาสตราจารย 

- อนุโลมสอนวุฒิปรญิญาโท
หรือเทียบเทาและ
ประสบการณไมนอยกวา 
4 ป เฉพาะหลักสตูรป.
บัณฑิตข้ันสูง 

- หลักสูตรปรญิญาเอก 
อนุโลมผูสอนวุฒิปรญิญา
โท หรือเทียบเทาและมี
ตําแหนงวิชาการตําแหนง
วิชาการต่ํากวา รศ. สอน
ในวิชาท่ีไมใชวิชาของ
หลักสตูรได 

• ประสบการณสอน ม ี ม ี  

• ผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ป ยอนหลัง 

1 รายการ (ยกเวนอาจารยเขา
ใหมท่ีจบ ป.เอก) 

1 รายการ  

• อาจารยผูสอนท่ีเปน
อาจารยพิเศษ 

กําหนดใหอาจารยพิเศษสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผดิชอบรายวิชาน้ัน 

 

5.อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักและ

อาจารยท่ีปรึกษาการ

คนควาอิสระ 

อาจารยประจําหลักสตูร  

• วุฒิการศึกษา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.โท ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.โท  
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และรองศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 

• ผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ป ยอนหลัง 

3 รายการ (มีเง่ือนไขพิเศษ 
กรณีอาจารยรบัเขาใหมท่ีจบ 
ป.เอก) 

3 รายการ (มีเง่ือนไขพิเศษ 
กรณีอาจารยรบัเขาใหมท่ีจบ 
ป.เอก) 

เปนงานวิจัยอยางนอย 1 
รายการ เปนผลงานรวมกับ
ผูอ่ืนได 

6.อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม (ถามี) 

อาจารยประจําหรือผูทรงคณุภายนอก  

• วุฒิการศึกษาอาจารยท่ี
ปรึกษารวมเปนอาจารยประจํา 

ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.โท 
และ รศ. 

ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.โท 
และ รศ. 

 

• วุฒิการศึกษาอาจารยท่ี
ปรึกษารวมเปนผูทรงคณุวุฒิ
ภายนอก 

ป.เอกหรือเทียบเทา  ป.เอกหรือเทียบเทา  ถาวุฒิการศึกษาไมเปนตาม
เกณฑตองเปนผูเช่ียวชาญ
และมีประสบการณสูงเสนอ
ผานสภาและแจง กกอ.
รับทราบ 

• ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจํา 

3 รายการในรอบ 5 ป 
ยอนหลัง (มีเง่ือนไขพิเศษกรณี
อาจารยรับเขาใหมท่ีจบ ป.
เอก) 

3 รายการในรอบ 5 ป 
ยอนหลัง (มีเง่ือนไขพิเศษกรณี
อาจารยรับเขาใหมท่ีจบ ป.
เอก) 

- เปนงานวิจัยอยางนอย 1 
รายการ 
- เปนผลงานรวมกับผูอ่ืนได 

• ผลงานทางวิชาการของ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผลงานทางวิชาการระดับชาติ 
ไมต่ํากวา 10 เรื่อง 

ผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ไมต่าํกวา 5 เรื่อง 

ถาผลงานไมเปนตามเกณฑ
ตองเปนผูเช่ียวชาญและมี
ประสบการณสูงเสนอผาน
สภาและแจง กกอ. 
รับทราบ 

7.ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักและ

อาจารยท่ีปรึกษาการ

คนควาอิสระ* 

   

• จํานวนนักศึกษาตอ
อาจารยท่ีปรึกษา 

   

- อาจารย ป.เอกหรือ
เทียบเทาตําแหนง ศ. 

10:1 10:1 -ขออนุมัติสภาได แตไมเกิน 
15:1 
-ขออนุมัติ กกอ.เปนราย
กรณี ถาหากเกิน 15:1 

- อาจารย ป.เอกหรือ
เทียบเทาตําแหนง รศ. 

10:1 10:1  

- อาจารย ป.เอกหรือ
เทียบเทาตําแหนง ผศ. 

10:1 10:1  

- อาจารย ป.เอกหรือ
เทียบเทาไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ 

5:1 5:1  
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8.คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ 

• จํานวนกรรมการ ไมนอยกวา 3 คน ไมนอยกวา 5 คน  

• องคประกอบของ
กรรมการ 

อาจารยประจําหลักสตูรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

อาจารยประจําหลักสตูรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

 

• ประธานกรรมการสอบ ตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

ประธานกรรมการสอบตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

• คุณสมบัติกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ 

   

- คุณวุฒิกรรมการท่ีเปน
อาจารยประจํา 

คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา
หรือ ป.โทและ รศ. 

คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา
หรือ ป.โทและ รศ. 

 

- ผลงานทางวิชาการของ
กรรมการท่ีเปนอาจารยประจํา 

3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง (มีเง่ือนไขพิเศษกรณี
อาจารยรับเขาใหมท่ีจบ ป.
เอก) 

3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง (มีเง่ือนไขพิเศษกรณี
อาจารยรับเขาใหมท่ีจบ ป.
เอก) 

- เปนงานวิจัยอยางนอย 1 
รายการ 
- เปนผลงานรวมกับผูอ่ืนได 

- คุณวุฒิของ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเทา คุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเทา ถาวุฒิการศึกษาไมเปนตาม
เกณฑตองเปนผูเชียวชาญ
และมีประสบการณสูง 
เสนอผานสภาและแจง 
กกอ.รับทราบ 

-ผลงานวิชาการของ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผลงานทางวิชาการระดับชาติ 
ไมต่ํากวา 10 เรื่อง 

ผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ไมต่าํกวา 5 เรื่อง 

ถาผลงานไมเปนตามเกณฑ
ตองเปนผูเชียวชาญและมี
ประสบการณสูงเสนอผาน
สภาและแจง กกอ.รับทราบ 

 
ขอ 14 เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

14.2 ปริญญาโท 
14.2.1 แผน ก แบบ ก 1  

- เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย
คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

- ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ 
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14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 
- ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
- ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ

เทียบเทา 
- เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดท ายโดย

คณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
- ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

14.2.3 แผน ข  
- ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร  
- ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือ

เทียบเทา 
- สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวย

ขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 
- เสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย

โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  
- รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตอง

ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 
14.3 ปริญญาเอก 

14.3.1 แบบ 1  
- สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ 
- เสนอวิทยานิพนธ  
- สอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ี

สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

- ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให ตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ท่ี มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร 
ผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

14.3.2 แบบ 1  
- ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
- ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือ

เทียบเทา  
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- สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมี
สิทธิขอทําวิทยานิพนธ  

- เสนอวิทยานิพนธ 
- ส อบ ผ าน ก ารส อ บ ป าก เป ล า ข้ั น สุ ด ท าย โด ย ค ณ ะก รรม ก าร ท่ี

สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

- ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให ตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ท่ี มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ โดยสามารถสรุปดานการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ประเด็นดานการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา) 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 

1. ตีพิมพเผยแพรผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

   

• แผนการเรียนแบบวิจยั
อยางเดียว 

แผน ก แบบ ก 1  
- มีบทความตีพิมพในวารสาร
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามประกาศ กกอ. 

แบบ 1  
- มีบทความตีพิมพในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติท่ีมคีุณภาพ
ตามประกาศ กกอ. อยางนอย 2 
เรื่อง 

 

• แผนการเรียนรายวิชา
และทําวิทยานิพนธ 

แผน ก แบบ ก 2  
- มีบทความตีพิมพในวารสาร
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามประกาศ กกอ. หรือ
นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ และมี
การตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ 

แบบ 2  
- มีบทความตีพิมพในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติท่ีมคีุณภาพ
ตามประกาศ กกอ. 

 

• แผนการเรียนรายวิชา
และการคนควาอิสระ 

แผน ข รายงานการคนควาอิสระ
ไดรับการเผยแพรในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได 

  

2. ระบบการสอบวิทยานิพนธ

และสอบผานการสอบปาก

เปลา 

ระบบการสอบวิทยานิพนธเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได 

ระบบการสอบวิทยานิพนธเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได 

 

3.ระบบตรวจสอบการคัดลอก

ผลงาน 

ใหจัดระบบตรวจสอบการคดัลอก
ผลงาน และพิจารณาถอดถอน
รายงานการคนควาอิสระหรือ
วิทยานิพนธ หากตรวจสอบวามี
การคัดลอกหรือจางทํารายงานการ
คนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ 

ใหจัดระบบตรวจสอบการคดัลอก
ผลงาน และพิจารณาถอดถอน
วิทยานิพนธ หากตรวจสอบวามีการ
คัดลอกหรือจางทําวิทยานิพนธ 
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ขอ 15 ช่ือประกาศนียบัตรและช่ือปริญญา  

สําหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใหใชชื่อปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาของ
สถาบัน (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 1) ท้ังนี้ใหสอดคลองกับหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 

ขอ 17 การพัฒนาหลักสูตร  

ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป 

 

3.3.5 การประเมินหลักสูตร 

ในระดับสถาบัน/คณะ มีการประเมินหลักสูตรและผูเรียนรวมท้ังศิษยเกาและผูใชบัณฑิต โดยนํา
ขอมูลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร ไดแก  

- การประเมินอาจารยโดยผูเรียน เปนการประเมินแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาเรียน 
- การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา/ศิษยเกา 
- การประเมินโดย Focus Group 
- การสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต ฯลฯ 

 

3.3.6 การจัดทําหลักสูตร 

การจัดทําหลักสูตร จะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ของคณะ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ท้ังนี้ ในการจัดทําเอกสารหลักสูตร จะตองมีการกําหนดหัวขอและเนื้อหาสาระตาง ๆ ครบถวน 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด เพ่ือเปนการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหมี
คุณภาพและมาตรฐานเพ่ือเปนการรองรับวิทยฐานะของหลักสูตร 
 

3.4 วิธีการปฏิบัติงานการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง 

 เง่ือนไขท่ีคณะจะตองจัดทําเปนหลักสูตรปรับปรุง มีดังนี้ 
- การปรับเปลี่ยนเพ่ิม-ลดหนวยกิต การเพ่ิม-ลดรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร ซ่ึงสงผลตอ

โครงสรางหลักสูตร 
- แกไขหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อปริญญา สาขาวิชาเอก 
- แกไขวัตถุประสงค ปรัชญา 
- แกไขสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา 
- แกไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติผูเขาศึกษา 
- การปรับปรุงหลายรายการ มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
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ข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาและการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ตองผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพิจารณา ปรึกษาหารือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (ปรับปรุง
มาก) และนําเสนอคณะกรรมการอาจารยประจําคณะ โดยมีหนาท่ีดังนี้ 

1) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงหลักสูตร 
2) ประชุมพิจารณาจัดทํารางหลักสูตรท่ีตองการปรับปรุง 
3) จัดประชุมวิพากษหลักสูตร 
4) แกไขตามขอเสนอแนะ 
5) เสนอรางปรับปรุงหลักสูตรตอคณะกรรมการของสถาบัน 
6) ปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการของสถาบัน 

2. คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการอาจารยประจําคณะ  พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรท่ีเสนอขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตร (ปรับปรุงมาก) และคณะนําผลการประชุมและขอเสนอแนะดังกลาว นําเสนอตอคณะกรรมการ ทคอ.
การศึกษา ของสถาบัน โดยผานกองบริการการศึกษา 

3. คณะกรรมการ ทคอ.การศึกษา 

คณะกรรมการ ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตรท่ีเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร (ปรับปรุง
มาก) และคณะนําผลการประชุมและขอเสนอแนะดังกลาว นําเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการ  

4. คณะกรรมการสภาวิชาการ 

คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรท่ีเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
(ปรับปรุงมาก)  และนําเสนอตอคณะกรรมการ ทคอ. 

5. คณะกรรมการ ทคอ. 

คณะกรรมการ ทคอ. พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรท่ีเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร (ปรับปรุง
มาก)   และนําเสนอตอคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

6. คณะกรรมการสภาสถาบัน 

คณะกรรมการสภาสถาบัน พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรท่ีเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
(ปรับปรุงใหญ) แลว จากนั้นแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสภา
สถาบันใหความเห็นชอบ  

7. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร 
8. สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน กพ. ใหการรับรองวุฒิการศึกษา
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ภาพท่ี 3.1 แสดงวิธีการปฏิบัติงานการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง 

 

คณะ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการประจาํคณะ 

กองบริการการศึกษา คณะกรรมการ ทคอ.การศึกษา 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 

คณะกรรมการ ทคอ. 

คณะกรรมการสภาสถาบัน 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

สํานักงาน ก.พ. 

ผาน 
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3.5 เง่ือนไข/ขอควรระวัง/ส่ิงท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

3.5.1 เง่ือนไข/ขอควรระวัง 

การปรับปรุงหลักสูตร ตองจัดทํารายละเอียดหลักสูตรเปนรูปเลมตามแบบ มคอ.2 โดยมีเง่ือนไข 
รูปแบบ หัวขอ และรายละเอียดตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด   
 

3.5.2 ส่ิงท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงหลักสูตรตองมีการปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยทุกรอบ 5 ป โดยมีการ
ประเมิน และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ใหเกิดความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
 
3.6 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานการปรบัปรุงหลักสูตร 

จริยธรรม คือ คุณสมบัติท่ีประพฤติได จะเกิดความงดงาม หรือความสงางามในสายตาผูอ่ืน เปน
ความงดงามทางจิตใจ วาจา และพฤติกรรม นําไปสูความรวมมือ การชวยเหลือเก้ือกูลจากผูอ่ืนไดโดยงาย และดวย
ความเต็มใจ ซ่ึงสังคมยอมรับ เพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

จรรยาบรรณ คือ กรอบหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามของการประกอบอาชีพในสาขา
ตาง ๆ หรือรูปแบบในการดํารงตนของคนในกลุม สังคม หมูคณะ หรือองคกรตาง ๆ ซ่ึงนอกเหนือจากการ
แสดงออกในแนวทางท่ีถูกตองท่ีสังคมยอมรับแลว การมีจิตสํานักท่ีดี มีจิตใจงาม มีความเมตตา โอบออมอารี
ซ่ือสัตยสุจริต เปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูประกอบสัมมาอาชีพ หรือการดํารงตนท่ีจะสงผลตอชื่อเสียงเกียรติยศ 
และความมีคุณธรรมของแตละบุคคล หรือผูประกอบการหรือกลุมสังคมนั้น ๆ ท่ีสามารถจะมองเห็นเปนรูปธรรมได 
(กัลยาณี สูงสมบัติ, 2007) 

การปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตร เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน คณะกรรมการตาง ๆ หรือผูเก่ียวของ
จะตองมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพ่ือไมใหเกิดการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต
และรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได และปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม  ผูปฏิบัติงานเปนบุคลากรของสถาบันจําเปนตองยึดม่ันในจรรยาบรรณของบุคลากรของสถาบัน ซ่ึง
สภาสถาบันไดกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานและหนวยงาน ดังนี้ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2554)  

 

3.6.1 จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

1. พึงประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรับบริการและบุคคลท่ัวไปท้ังดานสวนตัว
และการงาน เพ่ือธํารงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน 

2. พึงปฏิบัติหนาท่ีเต็มความสามารถและปฏิบัติตอผูรับบริการ ผูมีสวนเก่ียวของอยางเสมอภาคและ
เปนธรรม 

3. พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต และเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความคิดอิสระ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชนใด ๆ 
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5. พึงหม่ันศึกษาคนควาติดตามความกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนางานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

6. พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตบริการ จิตอาสาและพรอมใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณะ 
7. พึงปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา เยี่ยงกัลยาณมิตร และชวยเหลือ

สงเสริมเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหเกิดทีมงานท่ีดี 
8. พึงสราง สงเสริมความรกั ความสามัคคี ความผูกพัน และมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน 
9. พึงปฏิบัติตนดวยความรบัผดิชอบตอตนเองและสวนรวม ดวยสํานึกตอสังคมและชาต ิ

 

3.6.2 จรรยาบรรณท่ีพึงมีตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน  

1. ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. เปนผูท่ียึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งท่ีดี ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
3. ใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยา

วิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหม่ันเพียร ถูกตอง สมเหตุสมผลโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติ องคการ ผูรับบริการ และประชาชนเปนสําคัญ และ
ไมมีผลประโยชนทับซอน 

5. พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคต ิไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
6. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ิมพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพ่ือใหการปฏิบัติ

หนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
7. ตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหแกสถาบัน ไมทอดท้ิงหรือละเวนหนาท่ีของตนในการปฏิบัติงาน 
8. รักษาความลับท่ีสถาบันตองดําเนินการตามกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติ 
9. ดูแลรักษาและใชทรัพยสินขององคการอยางประหยัดคุมคาโดยระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือ

สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินสวนตน 
10. ละเวนการนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนเองโดยมิชอบ 
11. ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 

3.6.3 จรรยาบรรณท่ีพึงมีตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน  

1. เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบ
ขององคการโดยปราศจากอคต ิ

2. ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิใหเปนการกระทําขามข้ันผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน
ไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งชั่วคราว 

3. ดูแลเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชาท้ังในดานการปฏิบัติงาน การสรางขวัญกําลังใจ การจัดสวัสดิการ
และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลท่ี
ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

4. ใหความรวมมือชวยเหลือผูรวมงานท้ังในดานการใหความคิดเห็น และการแกปญหารวมกัน การ
เสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ รวมท้ังใหความรวมมือในการเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอองคการ 
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5. ชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจใน
บรรดาผูรวมงานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอองคการ 

6. ปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเก่ียวของดวยวาจาสุภาพ มีน้ําใจและมนุษยสัมพันธท่ีดี 
7. ละเวนจากการนําผลการปฏิบัติงานของผูอ่ืนมาเปนของตน และไมนําผลการปฏิบัติงานท่ีบกพรอง

ของตนไปเปนของคนอ่ืน 
 

3.6.4  จรรยาบรรณท่ีพึงมีตอนักศึกษา ผูรับบริการ ชุมชน ประชาชน และสังคม  

1. ใหบริการอยางเต็มความสามารถดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพ
ออนโยน 

2. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนแบบอยางท่ีดี และเปนท่ีนาเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
3. ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงมีมูลคาเกินปกติวิสัยท่ีวิญูชนจะใหกันโดยเสนหา

จากผูมาติดตอ หรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น 
4. ละเวนจากการเปดเผยความลับของนักศึกษาท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือจากความไววางใจ

โดยมิชอบจนกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
5. ละเวนจากการเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผูบริการเพ่ือ

กระทําหรือไมกระทําการใด 
6. ละเวนจากการสอนหรืออบรมนักศึกษาเพ่ือใหกระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมาย หรือฝาฝนศีลธรรม

อันดีของประชาชนอยางรายแรง 
7. ละเวนจากการลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซ่ึงมิใชคูสมรสของตน 
8. มีเสรีภาพในความคิดทางการเมืองและมีความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

 

3.6.5 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ และการปฏิบัติงาน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. เปดใจกวางเพ่ือพัฒนาความรูท่ีเก่ียวของ และมุงม่ันพัฒนาศาสตรของตนเองอยางจริงจังและ
สมํ่าเสมอ พรอมท้ัง ติดตามวิทยาการใหม ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2. จัดทําแผนบริหารการสอนและแจงใหนักศึกษาทราบเม่ือเปดภาคการศึกษา 
3. สอนเพ่ือพัฒนาศิษยอยางมุงม่ันและตั้งใจ โดยไมเรียกรับผลประโยชน 
4. พัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน วิธีการสอน วิธีการวัดผลประเมินผลใหทันสมัยแลวนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานการสอน การวัดผลประเมินผล ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. ตรงเวลา สอนดวยความเต็มใจ ไมปดบังความรู และสอนโดยไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
6. เคารพศักดิ์และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย รับผิดชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัยไมวาจะ

เปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
7. มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนในการทําวิจัย 
8. มีน้ําใจในการใหบริการและลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
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บทลงโทษ มีดังนี้ 
  1. ผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีไมเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการดังนี้ 
   1.1 ในกรณีท่ีเปนความผิดจรรยาบรรณครั้งแรกใหทําการตักเตือน 
   1.2 หากยังประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องเดิมท่ีถูกตักเตือนแลว ตาม (1.1) ใหออก
คําสั่งดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด 
   1.3 ผูใดฝาฝนคําสั่ง ตาม (1.2) ใหทําทัณฑบนไวเปนหนังสือและ เก็บรวบรวมไวกับ
ทะเบียนประวัติประจําตัวบุคลากร 
   1.4 ในกรณีประพฤตผิิดจรรยาบรรณ ท่ีเปนความผิดทางวินัยดวยใหดําเนินการทางวินัย
ในสวนท่ีเก่ียวของนั้น 
  2. การกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงมีดังตอไปนี้ 
   2.1 การนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนเองโดยมิชอบ 
   2.2 การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาหรือหญิงหรือชาย
อ่ืนซ่ึงมิใชคูสมรสของตน 
   2.3 การเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการเพ่ือการกระทําหรือไมกระทําการใด 
   2.4 การเปดเผยความลับของนักศึกษาท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือจากความไววางใจ 
ท้ังนี้ โดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
   2.5 การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพ่ือใหการกระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง 
   2.6 การกระทําความผิดอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรง
ของการกระทํา 
 

การทําคูมือการปรับปรุงหลักสูตรท้ังระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม บทนี้กลาวถึง ระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน หลักเกณฑการปฏิบัติงานจากหนวยงานภายนอก 
ไดแก 1) กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) 2) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 รวมท้ัง หลักเกณฑและขอกําหนดภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดแก 1) 
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาว 15 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2551-2565 2) ขอบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา พ.ศ.2558 3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของสถาบันฯ เปนตน รวมท้ัง วิธีการปฏิบัติงาน 
เง่ือนไขและขอควรระวัง รวมถึงสิ่งท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงหลักสูตร สวนรายละเอียดกระบวนการและข้ันตอนการปรับปรุงหลกัสตูรจะไดกลาวถึงในบทท่ี 4 ตอไป 
 



บทที่ 4 

กระบวนการและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

เนื้อหาในบทท่ี 4 ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 4.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 4.2 รายละเอียด
ของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 4.3 กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 4.4 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนการ
ดําเนินงาน 
 
4.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

ผูจัดทําขออธิบายการใชสัญลักษณตามตารางท่ี 4.1 และอธิบายกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ตามตารางท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.3 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.1 สัญลักษณและความหมายของ Work Flow  

สัญลักษณ ความหมาย 

 

 
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด 

 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติงานท่ีอาจมีการขอใหแกไขหรือจัดสง

หลักฐานเพ่ิมเติมตามขอบังคับไดเล็กนอย รวมถึงการ

ตรวจสอบรายละเอียด แตไมมีการตัดสินใจหรือการอนุมัติ 

 

 

การตัดสินใจ ทางเลือก การอนุมัติการประเมิน การพิจารณา 

รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองโดยท่ีไมไดตัดสินดวย 

 

 

การไหลของข้ันตอนหลักกรณีผานกระบวนการ เห็นชอบโดย

ท่ียังไมสิ้นสุดหรือไมอนุมัติ ไมเห็นชอบ ไมรับพิจารณา 

 การไหลของข้ันตอนหลัก กรณีแกไข ปรับปรุงเอกสารท่ี

เก่ียวของ 

 
มีตอหนาถัดไป 

 



36 

 

ตารางที่ 4.2 ภาพรวมแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

คณะ กองบริการการศึกษา (สถาบัน) สกอ./กพ. (หนวยงานภายนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

เร่ิมตน 

จัดทําแผนการปรับปรุง
หลักสูตร 

จัดทําคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 

เขียนโครงการปรับปรุง
หลักสูตร 

วิพากษหลักสูตร 

แกไขปรับปรุงหลักสูตร 
ทคอ.การศึกษา และ

สภาวิชาการ 
พิจารณา  

ส้ินสุด 

สง กพ.รับรองวุฒิ 

สง สกอ.รับทราบ 

คณะดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน 

ประเมินผลเพื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

จัดทํารายงานรายละเอยีด
หลักสูตร มคอ.2 

นําเสนอ
คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

 

NO 

YES 

กองบริการการศึกษารับ
เร่ือง ตรวจสอบ และ

นําเสนอที่ประชุม 

NO 

ทคอ.รับทราบ 

YES 

สภาสถาบัน
พิจารณา 

 

NO YES 
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4.2 รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตร (Flow Chart)    

ผังกระบวนงาน รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ

/ปฏิบัติงาน 

ระยะ 

เวลา 
มาตรฐานงาน/ สิ่งท่ีตองควบคุม แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 
ขั้นตอนท่ี 1 

การปรับปรุงหลักสูตรตองมีการจดัทําแผนการ

ปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาการ

ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป มีการกําหนด

วิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ท่ีจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จ

ตามแผน 

เจาหนาท่ี

หลักสตูร 

2 วัน 

 

- ความถูกตองและครบถวนตามข้ันตอน

การปฏิบัติงานตามแผน 

 
1.ตัวอยาง

แผนการ

ดําเนินงาน (หนา 

52-53) 

 
ขั้นตอนท่ี 2 

เจาหนาท่ีหลักสูตรตองจัดทําโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณในการจัดทําหลักสูตรจาก
คณะ รายละเอียดในการจัดทําโครงการ มีดังน้ี 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย 
ตั ว ช้ี วั ด  ผ ล ท่ี ค าด ว า จ ะ ได รั บ  ส ถ าน ท่ี
ดําเนินการโครงการ ระยะเวลา ผู เขารวม
โครงการ รูปแบบการจัดโครงการ แผนการ
ดํ า เ นิ น งาน  งบ ป ระ ม าณ  แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินผลโครงการ 

เจาหนาท่ี

หลักสตูร 

2 วัน 

 

- ความถูกตองและครบถวนตามรปูแบบ

การเขียนโครงการ 

 
1.แบบฟอรมการ

เขียนโครงการ 

(หนา 45) 

จัดทําแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

เขียนโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 

เริ่มตน 



38 

 

ผังกระบวนงาน รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ

/ปฏิบัติงาน 

ระยะ 

เวลา 
มาตรฐานงาน/ สิ่งท่ีตองควบคุม แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 

 
ขั้นตอนท่ี 3 

กอนท่ีจะจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตองนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย อาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนของหลักสูตร 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณในสาขาวิชาน้ันๆ โดยมีหัวหนา
กลุมงานการศึกษา เปน เลขานุการ และ
เจาหนาท่ีหลักสูตร เปนผูชวยเลขานุการ  

 

เจาหนาท่ี

หลักสตูร 

 

7 วัน 

 

- แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

โดยมีองคประกอบ ไดแก ผูบริหารคณะ 

อาจารยประจําหลักสตูร อาจารยผูสอน  

 

 

1.ตัวอยางคําสั่ง

แตงตั้ง

คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

(หนา 46) 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4 

มีการรวบรวมผลสํารวจความคิดเห็นโดยมีการ

จัดการสัมมนาประเมินหลักสตูร เพ่ือให

รับทราบความตองการของผูเรียน และได

คุณลักษณะคณุลักษณะของบัณฑติท่ีพึง

ประสงคของหลักสูตร  นําผลท่ีไดมา

ประกอบการปรับปรุงหลักสตูร 

คณะกรรมการ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

30 วัน 
 

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
 

 

1.แบบสํารวจ

ความคิดเห็น 

สัมมนาประเมิน

หลักสตูรของคณะ 
(ภาคผนวก

เอกสารหมายเลข 

2) 

แตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

สํารวจความคิดเห็น/

ประชุม/สัมมนา/
Focus Group 
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ผังกระบวนงาน รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ

/ปฏิบัติงาน 

ระยะ 

เวลา 
มาตรฐานงาน/ สิ่งท่ีตองควบคุม แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 

 
ขั้นตอนท่ี 5 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไดรับการ

แตงตั้งตามข้ันตอนท่ี 3 นัดประชุมเพ่ือ

พิจารณาปรับปรุงหลักสตูร 

 

คณะกรรมการ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

นัดประชุม

เดือนละ 1 

คร้ัง

ระยะเวลา 

4-5 เดือน 

 

- นําโครงสราง ปรัชญา หลักการและ

เหตุผล พันธกิจ ผลลัพธของหลักสตูร 

รายละเอียดรายวิชา รวมท้ังนําผลการ

สัมมนาปรับปรุงหลักสตูร ผลประเมินการ

เรียนการสอน เปนเอกสารประกอบการ

พิจารณา 

 
 

 
ขั้นตอนท่ี 6 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดใหมีการ
วิพากษหลักสูตร โดยมีผูเขารวมวิพากษ ดังน้ี 
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 
2. ผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและ/
หรือภายนอกมหาวิทยาลยั 
3. ผูใชบัณฑิต 
4. นักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาของหลักสูตร 
 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตองจัดทํา
รายงานการวิพากษหลักสตูร เพ่ือใชประกอบ
ในการจัดทํา มคอ.2 และใชขอมูลจากการ
วิพากษไปพิจารณาปรับปรุงหลักสตูรให
สมบูรณตอไป 

คณะกรรมการ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

30 วัน 
 

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
 

1.ตัวอยางหนังสือ

เชิญผูทรงคณุวุฒิ

วิพากษหลักสูตร 

(หนา 48) 

2.แบบรายงาน

การวิพากษ

หลักสตูร
(ภาคผนวก

เอกสารหมายเลข 

3) 

 
   

 
 

 

วิพากษหลักสูตร 

คณะกรรมการประชุม
แกไขปรับปรุง

หลักสตูร 
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ผังกระบวนงาน รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ

/ปฏิบัติงาน 

ระยะ 

เวลา 
มาตรฐานงาน/ สิ่งท่ีตองควบคุม แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 7 

จัดทํารายละเอียดหลักสตูรในรูปแบบรายงาน 

มคอ.2 พรอมท้ังจัดทําตารางเปรียบเทียบ

ระหวางหลักสูตรเดมิและหลักสูตรปรับปรุง

ใหม 

 

คณะกรรมการ

ปรับปรุง

หลักสูตร/
เจาหนาที่

หลักสูตร 

30 วัน  

- กรอบมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
(ภาคผนวก หมายเลข 5) 

 

-มคอ.2 

-ตาราง

เปรียบเทียบ 

1. มคอ.2 (ภาคผนวก 

หมายเลข 4) 

2.ตัวอยางตาราง

เปรียบเทียบ 
(ภาคผนวก หมายเลข 

6) 

 
ขั้นตอนท่ี 8 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนําเสนอ

รายงาน มคอ.2 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะกอนนําเสนอท่ีประชุมของสถาบัน 

เจาหนาที่

หลักสูตร 
30 วัน 

 

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
 

 

 

ขั้นตอนท่ี 9 

จัดสงกองบริการการศึกษาตรวจสอบความ

ถูกตองและเพ่ือสรุปขอมูลการปรบัปรุงและ

นําเสนอท่ีประชุม ทคอ.การศึกษา 

เจาหนาท่ี

กองบริการ

การศึกษา 

30 วัน 
 

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
 

 

 
ขั้นตอนท่ี 10 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจดัทํา มคอ.2 

นําเสนอหลักสูตรตอท่ีประชุม ทคอ.การศึกษา  

เจาหนาท่ี

กองบริการ

การศึกษา 

30 วัน 
 

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
 

 

จัดทํารายละเอียดการ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
แบบรายงาน มคอ.2 

สงรายงาน มคอ.2  
 

ทคอ.การศึกษา 

 

นําเสนอ
คณะกรรมการ 

ประจําคณะ 
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ผังกระบวนงาน รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ

/ปฏิบัติงาน 

ระยะ 

เวลา 
มาตรฐานงาน/ สิ่งท่ีตองควบคุม แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 11 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจดัทํา มคอ.2 

นําเสนอหลักสูตรตอท่ีประชุมสภาวิชาการ  

 

เจาหนาท่ี

กองบริการ

การศึกษา 

30 วัน 
 

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 12 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจดัทํา มคอ.2 

นําเสนอหลักสูตรตอท่ีประชุม ทคอ. 

 

เจาหนาท่ี

กองบริการ

การศึกษา 

 

30 วัน 

 

 

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 

 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 13 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจดัทํา มคอ.2 

นําเสนอหลักสูตรตอท่ีประชุมสภาสถาบัน 

 

 

เจาหนาท่ี

กองบริการ

การศึกษา 

30 วัน 
 

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
 

 

ทคอ. รับทราบ 

 

สภาวิชาการ 

 

สภาสถาบัน 
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ผังกระบวนงาน รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ

/ปฏิบัติงาน 

ระยะ 

เวลา 
มาตรฐานงาน/ สิ่งท่ีตองควบคุม แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 

ขั้นตอนท่ี 14 

คณะจดัทํารายงานสรุปขอมลูรายละเอียด

หลักสตูรปริญญาโท มคอ.4 และปริญญาเอก 

มคอ.6 สงใหกองบริการการศึกษา จากน้ัน

กองบริการการศึกษาจดัสงพรอม มคอ.2 ให 

สกอ.รับทราบตอไป 

เจาหนาที่กอง

บริการ

การศึกษา 

30 วัน 
 

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
- มคอ.4 

- มคอ.6 

1. มคอ.4 

(ภาคผนวก เอกสาร

หมายเลข 7) 

2. มคอ.6 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 15 

คณะรวบรวมเอกสารหลักสูตรสงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบ ผาน

กองบริการการศึกษา  
 

เจาหนาที่กอง

บริการ

การศึกษา 

30 วัน 
- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 

โดยมเีอกสารประกอบ ดังน้ี 

- มคอ.2 จํานวน 4 เลม  

- ประกาศใหความเห็นชอบหลักสตูร ลง

นามโดยอธิการบด ี

- มติ/รายงานการประชุมสภาสถาบัน 

- แผน DVD บันทึกขอมูลหลักสตูร 

จํานวน 1 แผน 
- เลมหลักสูตรตามแบบรายงาน มคอ.04 
ปริญญาโท และ/หรือ แบบรายงาน มคอ.

06 ปริญญาเอก 

- มคอ.2 

- มคอ.4/มคอ.6 

- ประกาศให

ความเห็นชอบ

หลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สกอ.รับทราบ 
 

จัดทํา มคอ.4 และ/
หรือ มคอ.6 
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ผังกระบวนงาน รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ

/ปฏิบัติงาน 

ระยะ 

เวลา 
มาตรฐานงาน/ สิ่งท่ีตองควบคุม แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 16 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสง

สํานักงาน กพ. ใหการรับรองวุฒิการศึกษา 

 

สกอ. 120 วัน  

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 

 

 
ขั้นตอนท่ี 17 

เมื่อจัดทําขอมลูผานท่ีประชุมตาง ๆ เรียบรอย
แลว คณะตองดําเนินการบันทึกขอมูล
รายละเอียดหลักสูตรลงในระบบ TQF ของ
สถาบัน เพ่ือใหขอมูลเปนระบบ 

เจาหนาท่ี

หลักสตูร 

 
 

- ความถูกตองและครบถวนของขอมลู 
 

 1.ตัวอยางภาพ

หนาจอการเขา

ระบบ TQF (หนา 

50) 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 18 

เมื่อดําเนินการจัดสงสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและสํานักงาน กพ. แลว คณะ

สามารถเผยแพรขอมูลรายละเอียดหลักสูตร

ผานเว็บไซตคณะ hppt://ssde.nida.ac.th 

ไดทันที 

เจาหนาท่ี

หลักสตูร 

 
 

- ความถูกตองและครบถวนของขอมลู 
 

1.ตัวอยางภาพ

หนาจอการแจง

ขอมูลรายละเอียด

หลักสตูรผาน

เว็บไซตคณะ 

http://  

ssde.nida.ac.th 

(หนา 51) 

กพ.รับรอง 
 

นําขอมูลลงระบบ TQF 

เผยแพรขอมลูใน
เว็บไซต 
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จากตารางท่ี 4.3 ผูจัดทําขออธิบายรายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูอาน

เขาใจกระบวนการมากข้ึนโดยแบงเปนข้ันตอนตาง ๆ 18 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรตองมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป มีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรใหแลวเสร็จตามแผน (ตารางท่ี 4.4) และ (ตารางท่ี 4.5) 
 

ข้ันตอนท่ี 2 เขียนโครงการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และเจาหนาท่ีหลักสูตร ตองจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณในการจัดทําหลักสูตรจากคณะ รายละเอียดในการจัดทําโครงการ มีดังนี้ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สถานท่ีดําเนินการโครงการ ระยะเวลา ผูเขารวมโครงการ รูปแบบการจัด
โครงการ แผนการดําเนินงาน งบประมาณ และวิธีการประเมินผลโครงการ (ภาพท่ี 4.1) 
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ภาพท่ี 4.1 แบบฟอรมการเขียนโครงการปรับปรุงหลักสูตร 
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ข้ันตอนท่ี 3 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย อาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูสอนของหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชานั้น ๆ โดย
มีหัวหนากลุมงานการศึกษา เปนเลขานุการ และเจาหนาท่ีหลักสูตร เปนผูชวยเลขานุการ มีหนาท่ีในการใหคําปรึกษาใน
การปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ.2552 อยางเปนระบบ ตอเนื่อง เหมาะสม และสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีตั้ง
ไว (ภาพท่ี 4.2) 
 
ภาพท่ี 4.2 ตัวอยางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ข้ันตอนท่ี 4 สํารวจความคิดเห็น/ประชุม/สัมมนา/Focus Group 

การปรับปรุงหลักสูตรคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จําเปนตองศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต
ท่ีพึงประสงคของหลักสูตรและความตองการเขาศึกษาตอในหลักสูตร โดยหลักสูตรจัดใหมีการสัมมนาประเมินหลักสูตร
เปนประจําทุกป   เพ่ือรับทราบความตองการของผูเรียน หรือสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ประเมินแบบ
ออนไลน) เพ่ือใหไดมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีสนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากท่ีสุด (ภาคผนวก เอกสาร

หมายเลข 2) มีการสํารวจความคิดเห็นจากมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและผูใชบัณฑิตท่ีรับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตเขา

ทํางาน เพ่ือใหทราบจุดท่ีควรปรับปรุงหลักสูตร โดยมีหัวขอในการศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน 
ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้ หลักสูตรปรับปรุงควรสอดคลองกับนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาประเทศ ความ

ตองการกําลังคนในตลาดแรงงาน คณะมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม หลักสูตรมี
โครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังสอดคลองกับนโยบาย หรือ
หลักเกณฑท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหรือไม มีการศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชาท่ีจะปรับปรุง 

 

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้งตามข้ันตอนท่ี 3 นัดประชุมเพ่ือพิจารณา

โครงสราง ปรัชญา หลักการและเหตุผล พันธกิจ รายละเอียดรายวิชา  ผลลัพธของหลักสูตร เชน มีการนําวิสัยทัศน 

พันธกิจของสถาบัน/คณะ, ขอมูลการจัดทํา AUN-QA, ขอมูล ELO ของหลักสูตร, ผลประเมินหลักสูตรจากศิษยเกาและ

นักศึกษา, ผลประเมินจากผูใชบัณฑิต เปนตน 

 

ข้ันตอนท่ี 6 วิพากษหลักสูตร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดใหมีการวิพากษหลักสูตรอยางนอย 1 ครั้ง โดยมีทําหนังสือ
เชิญผูเขารวมวิพากษ (ภาพท่ี 4.3) ดังนี้ 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย  
3. ผูใชบัณฑิต 
4. นักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาของหลักสูตร  
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตองจัดทํารายงานการวิพากษหลักสูตร (ภาคผนวก เอกสาร

หมายเลข 3)  เพ่ือใชประกอบในการจัดทํา มคอ.2 และใชขอมูลจากการวิพากษไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณ

ตอไป 
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ภาพท่ี 4.3 ตัวอยางหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 
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ข้ันตอนท่ี 7 จัดทํารายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) (ภาคผนวก 

เอกสารหมายเลข 4)  ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) (ภาคผนวก เอกสาร

หมายเลข 5) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ระเบียบ ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร พรอมตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 6) 

ข้ันตอนท่ี 8 นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนาํเสนอรายงาน มคอ.2 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 

เพ่ือดูภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตรท้ังหมด กอนนําเสนอท่ีประชุมสถาบัน 

ข้ันตอนท่ี 9 สงรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 ใหกองบริการการศึกษา 

คณะดําเนินการจัดสงรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 ใหกองบริการการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและสรุปขอมูลการปรับปรุงและนําเสนอท่ีประชุม ทคอ.การศึกษา ท้ังนี้ ตองจัดทําตารางเปรียบเทียบ
ระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงดวย 
 

ข้ันตอนท่ี 10 นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอท่ีประชุม ทคอ.การศึกษา 

คณะดําเนินการนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอท่ีประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาการ

นําเสนอหลักสูตร โดยผานหนวยงานของสถาบัน (กองบริการการศึกษา) หากมีรายการตองแกไข จะสงคืนใหคณะ

ดําเนินการกลับมาแกไขอีกครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 11 นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอท่ีประชุมสภาวิชาการ 

คณะดําเนินการนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอท่ีประชุมสภาวิชาการ พิจารณาการเสนอ

หลักสูตร โดยผานหนวยงานของสถาบัน (กองบริการการศึกษา) โดยสรุปสาระสําคัญในการจัดทําหลักสูตร เพ่ือนําเสนอ

ท่ีประชุม ทคอ. เพ่ือทราบตอไป และหากมีมติเห็นชอบหรือมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข จะสงคืนใหคณะดําเนินการ

กลับมาแกไขอีกครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 12 นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอท่ีประชุม ทคอ. 

คณะดําเนินการนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอท่ีประชุม ทคอ. รับทราบการเสนอหลักสูตร 

โดยผานหนวยงานของสถาบัน (กองบริการการศึกษา)  

ข้ันตอนท่ี 13 นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอท่ีประชุมสภาสถาบัน 

คณะดําเนินการนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอท่ีประชุมสภาสถาบัน ใหความเห็นชอบ

หลักสูตร โดยผานหนวยงานของสถาบัน (กลุมงานสภาสถาบัน) และเม่ือผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาสถาบัน

แลว กองบริการการศึกษาจัดทําประกาศใหความเห็นชอบหลักสูตร ลงนามโดยอธิการบดี  
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ข้ันตอนท่ี 14 จัดทํา มคอ.4 และ/หรือ มคอ.6 

คณะจัดทํารายงานสรุปขอมูลรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท มคอ.4 และหลักสูตรปริญญาเอก 
มคอ.6 สงใหกองบริการการศึกษา จากนั้นกองบริการการศึกษาจัดสงพรอม มคอ.2 ให สกอ.รับทราบตอไป 

 

ข้ันตอนท่ี 15 นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คณะรวบรวมเอกสารหลักสูตรสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ผานกอง
บริการการศึกษา โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

1. เลมหลักสูตรตามฟอรม มคอ.2 จํานวน 4 เลม  
2. ประกาศใหความเห็นชอบหลักสูตร ลงนามโดยอธิการบดี 
3. มติ/รายงานการประชุมสภาสถาบัน 
4. แผน DVD บันทึกขอมูลหลักสูตร จํานวน 1 แผน 
5. เลมหลักสูตรตามแบบรายงาน มคอ.4 (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 7) ปริญญาโท และแบบ

รายงาน มคอ.6 ปริญญาเอก  
 

ข้ันตอนท่ี 16 สงรายละเอียดหลักสูตรตอสํานักงาน กพ. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเลมหลักสูตรใหสํานักงาน ก.พ.รับรองวุฒิ เพ่ือให

นักศึกษาท่ีจบการศึกษา สามารถทํางานตามวุฒิท่ีกําหนดได 
 

ข้ันตอนท่ี 17 บันทึกขอมูลหลักสูตรลงในระบบ TQF 

เม่ือจัดทําขอมูลผานท่ีประชุมตาง ๆ เรียบรอยแลว คณะตองดําเนินการบันทึกขอมูล
รายละเอียดหลักสูตรลงในระบบ TQF ของสถาบัน เพ่ือใหขอมูลเปนระบบสามารถสืบคนได (ภาพท่ี 4.4) 
 

ภาพท่ี 4.4 ภาพหนาจอการเขาระบบ TQF 
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ข้ันตอนท่ี 18 เผยแพรขอมูลรายละเอียดหลักสูตรผานเว็บไซตคณะ 

เม่ือจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงาน กพ. แลว คณะสามารถเผยแพร
ขอมูลรายละเอียดหลักสูตรผานเว็บไซตคณะ http://ssde.nida.ac.th  (ภาพท่ี 4.5)  
 

ภาพท่ี 4.5 ภาพหนาจอการแจงขอมูลรายละเอียดหลักสูตรผานเว็บไซตคณะ http://ssde.nida.ac.th 

 
 

4.3 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

4.3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
4.3.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก 

เอกสารหมายเลข 1) 

4.3.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
4.3.4 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552 (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 10) 

4.3.5 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 4) 

4.3.6 ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา พ.ศ.2557 
4.3.7 แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติ/เห็นชอบ หลักสูตรปริญญาโท (มคอ.04) (ภาคผนวก เอกสาร

หมายเลข 7) 

4.3.8 แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติ/เห็นชอบ หลักสูตรปริญญาเอก (มคอ.06) 
4.3.9 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง ข้ันตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม และหลักสูตร

ปรับปรุง (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 9) 
 

4.4 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนการดําเนินงาน 

 การปรับปรุงหลักสูตร จะตองดําเนินการใหตรงตามแผนท่ีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกําหนดไว โดย

จําแนกเปนแผนปฏิบัติงานของคณะ (ตารางท่ี 4.4)  ซ่ึงการจัดทําแผนดังกลาวตองสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของ

หนวยงานสถาบัน (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.4 แผนการปฏิบัติการ/แผนการดําเนินการปรบัปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 

กิจกรรม ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 

 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 

2561 

 เม.ย. 

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค. 

60 

ส.ค. 

60 

ก.ย. 

60 

ต.ค. 

60 

พ.ย. 

60 

ธ.ค. 

60 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 

มี.ค. 

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย.

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

59 

1.จัดทําโครงการปรับปรุงหลักสตูร X                  

2.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

X                  

3.ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  X X X X              

4.ปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามมติคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 X X X X              

5.ดําเนินการจัดทาํรายงาน มคอ.2 (ราง)     X X             

6.ประชุมวิพากษหลักสตูร โดย Stakeholder       X            

7.ประชุมวิพากษหลักสตูร โดยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

      X            

8.สรุปภาพรวมการปรับปรุงหลกัสูตร มคอ.2       X            

9.รองคณบดีฝายวิชาการพิจารณารายงาน มคอ.2 
(ราง) 

       X           

10.นําเสนอหลักสูตรตอที่ประชมุอาจารยคณะ        X           

11.สงรายงาน มคอ.2 ใหกองบริการการศึกษา         X          

12.นําเสนอการปรับปรุงหลักสตูรตอที่ประชุม 
ทคอ.การศึกษา  

         X         

13.นําเสนอการปรับปรุงหลักสตูรตอที่ประชุมสภา
วิชาการ  

          X        

14.นําเสนอการปรบัปรุงหลักสูตรตอท่ีประชุม ทคอ.             X       
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กิจกรรม ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 

 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 

2561 

 เม.ย. 

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค. 

60 

ส.ค. 

60 

ก.ย. 

60 

ต.ค. 

60 

พ.ย. 

60 

ธ.ค. 

60 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 

มี.ค. 

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย.

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

59 

15.นําเสนอการปรับปรุงหลักสตูรตอที่ประชุมสภา
สถาบนั  

            X      

16.จัดทํารายงาน มคอ.4 และรายงาน มคอ.2 
ฉบับสมบูรณ สงกองบริการการศึกษา 

            X      

17.กองบริการการศึกษาเสนอการปรับปรุง
หลักสูตรให สกอ.รับทราบ 

             X     

18.หลักสูตรพรอมใช                 X  

 

ตารางท่ี 4.5 แผนการปรับปรุงหลักสูตร ครบรอบการปรับปรุง 5 ป ของคณะ (จัดทําโดยหนวยงานสถาบัน กองบริการการศึกษา) 

แผนการปรับปรุงหลักสูตร ครบรอบการปรับปรุง 5 ป  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

รายการหลักสูตร วันท่ีสภาสถาบัน

อนุมัติ 

วันท่ี สกอ. 

รับทราบ 

ภาค/ปการศึกษาท่ี

เร่ิมใช 

ภาค/ปการศึกษาท่ีตองใช

หลักสูตรปรับปรุง 

หมายเหตุ 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารการพัฒนาสังคม) 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 

25/7/2555 31/10/2555 2/2555 2/2560   

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมอืงและยุทธศาสตรการ
พัฒนา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

22/8/2555 5/4/2556 1/2556 1/2561   

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) หลักสูตร
ใหม พ.ศ.2555 

28/12/2554 30/5/2555 1/2555 1/2560   
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จากตารางท่ี 4.4  การปรับปรุงหลักสูตร ตองดําเนินการใหตรงตามแผนท่ีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
กําหนดไว ซ่ึงมีกิจกรรมตาง ๆ รายละเอียดดังนี้ 

1.จัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตร การจัดทําโครงการปรับปรุง กําหนดการจัดทําลวงหนากอนใชหลักสูตร
ประมาณ 1 ปครึ่ง 

2.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรหลังจากจัดทําโครงการแลว 

3.ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เม่ือดําเนินการจัดทําโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรแลว มีการนัดประชุมคณะกรรมการ ประมาณ 4 ครัง้ ครั้งละ 1 เดือน 

4.ปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามมติคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  เจาหนาท่ีหลักสูตรดําเนินการแกไข
ปรับปรุงหลักสูตรตามมติคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เทากับจํานวนครั้งของการประชุมปรับปรุงหลักสูตรตาม ขอ 
3. 

5.ดําเนินการจัดทํารายงาน มคอ.2 (ราง) จัดทํา มคอ.2 หลังการประชุมและแกไขตามมติคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรเรียบรอยแลว กําหนดเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 

6.ประชุมวิพากษหลักสูตร โดย Stakeholder เชิญผูเก่ียวของไดแกศิษยเกา นักศึกษาปจจุบัน ผูใชบัณฑิต 
เขารวมวิพากษหลักสูตร หลังจากทํารายงาน มคอ.2 แลว กําหนดเดือนตุลาคม 2560 

7.ประชุมวิพากษหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก เชิญผูเก่ียวของไดแก ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู
เชียวชาญในสาขาหลักสูตรท่ีปรับปรุง เขารวมวิพากษหลักสูตร หลังจากทํารายงาน มคอ.2 แลว กําหนดเดือนตุลาคม 
2560 

8.สรุปภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตร มคอ.2 (ราง) จัดทําราง มคอ.2 ใหกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและ
อาจารยประจําคณะทุกคนพิจารณา กําหนดเดือนตุลาคม 2560 

9.รองคณบดีฝายวิชาการพิจารณารายงาน มคอ.2 (ราง) จัดทําราง มคอ.2 ใหรองคณบดีฝายวิชาการ
พิจารณา กําหนดเดือนพฤศจิกายน 2560 

10.นําเสนอหลักสูตรตอท่ีประชุมอาจารยคณะ กําหนดเดือนพฤศจิกายน 2560 
11.สงรายงาน มคอ.2 ใหกองบริการการศึกษา กําหนดเดือนธันวาคม 2560 
12.นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอท่ีประชุม ทคอ.การศึกษา กําหนดเดือนมกราคม 2561 
13.นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอท่ีประชุมสภาวิชาการ กําหนดเดือนกุมภาพันธ 2561 
14.นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอท่ีประชุม ทคอ. กําหนดเดือนมีนาคม 2561 
15.นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอท่ีประชุมสภาสถาบัน กําหนดเดือนเมษายน 2561 
16.จัดทํารายงาน มคอ.4 และรายงาน มคอ.2 ฉบับสมบูรณ สงกองบริการการศึกษา กําหนดเดือน

เมษายน 2561 
17.กองบริการการศึกษาเสนอการปรับปรุงหลักสูตรให สกอ.รับทราบ กําหนดเดือนพฤษภาคม 2561 
18.หลักสูตรพรอมใช ซ่ึงหลักสูตรสามารถใหไดทันตามกําหนด เดือนสิงหาคม 2561 
 
สําหรับตารางท่ี 4.5 เปนการจัดทําแผนการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรจากกองบริการการศึกษา 

หนวยงานกลางของสถาบัน โดยกองบริการการศึกษาจะแจงใหคณะทราบวาตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือไหรให
แลวเสร็จทันตามเวลา ซ่ึงในการกําหนดแผนของคณะและแผนของสถาบัน (ตารางท่ี 4.4) และ (ตารางท่ี 4.5) ตอง
สอดคลองสัมพันธกัน 



บทที่ 5 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและการพัฒนา 
 
 

การเขียนคูมือปฏิบัติงานนี้ ผูจัดทําคูมือไดเขียนโดยยึดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับแนวปฏิบัติ ขอเสนอแนะ และขอสังเกตท่ีไดจากประสบการณการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลากวา 5 ปท่ีผานมา ซ่ึงผูจัดทําคูมือไดกลั่นกรองจากประสบการณโดยตรงจากการปฏิบัติงานพรอมท้ัง
เรียนรูจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของสําคัญ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารในคณะ สามารถแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน 
ประกอบดวย 5.1 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและพัฒนางาน 5.2 ขอเสนอแนะ  โดยจะไดอธิบายตอไปนี้ 
 

5.1 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและพัฒนางาน 

จากการดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรไดมีการพัฒนากระบวนงานมาอยางตอเนื่อง ซ่ึงใน

รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานกลาวไดวาสอดคลองกับหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ 

(Deming Cycle หรือ วงจร PDCA) กลาวคือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan (การวางแผน) 

 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและผูปฏิบัติงานวางแผนการ

ดําเนินงาน โดยใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย เปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ.

2552 อยางเปนระบบ ตอเน่ือง เหมาะสม และสําเร็จลุลวง

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

   

  

Check (การตรวจสอบ) 

 

Do (การปฏิบัติตาม) 

 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงาน

ตามหลักเกณฑ  วิธีการปฏิ บัติงาน และเง่ือนไขของการ

ปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

Act (ปรับปรุงการ

ดําเนนิงาน) 

 

เมื่อมีการติดตามความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดเสีย

แลว คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนําผลท่ีไดมาปรับปรุง

พัฒนากระบวนงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ

ตอไป 

ผูปฏิบัติงานมีวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดและเอกสารตางๆ จะมีแบบฟอรม

การกรอกขอมูลเพ่ือใหสะดวกตอการติดตามตรวจสอบ

ขอผิดพลาด รวมท้ังมีการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียน ผูมี

สวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรเพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตร 
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ในการดําเนินงานท่ีผานมาผูปฏิบัติงานก็ยังคงพบปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายใตการปฏิบัติงานตาม

ระเบียบ กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด โดยไดสรุปรวบรวมปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

ไดดังนี้ 

ตารางท่ี 5.1 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและพัฒนางาน 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนางาน 

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติไมเปนไป

ตามเกณฑ ในการแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร

ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

- ควรพิจารณาอาจารยประจําให มี คุณสมบัต ิ

เปนไปตามเกณฑ 

2. คุณสมบัติตามเกณฑในการเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร ซ่ึงกําหนดใหตองมีผลงานทางวิชาการท่ี

ไมใชสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา แตเปน

ผลงานทางวิชาการท่ีสามารถใชขอตําแหนงทาง

วิชาการ และไดรับการตีพิมพเผยแพรไมต่ํากวา 3 

ผลงาน ในรอบ 5 ปยอนหลัง อาจทําไดยาก 

บางครั้งอาจดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลา 

- สงเสริมใหอาจารยทําผลงานวิจัยใหมากข้ึน 

- สงเสริมใหมีมาตรการผลักดันหรือสนับสนุนให

อาจารยประจําหลักสูตร มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพ 

 

3. อาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอก จะไมสามารถสอนในระดับปริญญาเอกได

ยกเวนตองมีผลงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง ภายใน

ระยะเวลา 2 ป (นับปปฏิทิน) นับจากวันท่ีเริ่มสอน 

ท้ั งนี้ งาน วิ จั ย ต อ งตี พิ มพ  proceedings และ

สามารถเปนงานวิจัยรวมได 

- ควรสงเสริมใหอาจารยใหมทําวิจัยรวมกับอาจารย

ประจําคนอ่ืนไปกอนในระยะแรกของการเปน

อาจารยใหม 

4. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 

อยางรวดเร็วนั้น อาจทําไดยาก เนื่องจากอาจารย

แตละคนมีความคิดท่ีหลากหลาย  ทําใหหาขอสรุป

รายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรเปนไปไดยากมาก

ข้ึน 

- ควร มี ก ารป ระชุ ม  ป รึ กษ าห ารื อ  ร ว ม กั น

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในรายละเอียดของ

รายวิชา เนื้อหาของหลักสูตรใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหสามารถนํา

ห ลั ก สู ต ร ท่ี ป รั บ ป รุ งแ ล ว  ไป ใช ง าน ได กั บ

สภาพแวดลอมจริง 

5. ผูประเมินไมไดนําเสนอขอมูลตรงตามสภาพ

ความเปนจริง ทําใหผลประเมินออกมาไมดีและทํา

ใหขอมูลไมตรงกับสภาพความเปนจริง 

- ควรชี้แจงใหผูประเมินท้ังผูใชบัณฑิต นักศึกษา

ปจจุบัน ศิษยเกา ใหขอมูลท่ีเปนความจริง เพ่ือจะ

ไดสามารถนําผลประเมินมาใชในการปรับปรุง

หลักสูตรไดตอไป 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

คูมือฉบับนี้จะชวยใหผูปฏิบัติงานและผูท่ีมาศึกษามีความรูความเขาใจตอข้ันตอนวิธีการรวมท้ัง

หลักเกณฑตางๆ ของการทํางานมากยิ่งข้ึน แตถึงอยางไรก็ตามในการดําเนินงานยังคงตองมีการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาไปอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองและกาวทันตามปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนนโยบาย วิสัยทัศน

ของคณะ สํานัก สถาบันฯ รวมท้ังกาวทันตามเทคโนโลยีและหลักเกณฑจากหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตอไป 

ดังนั้น เพ่ือการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและเพ่ือเปนแนวทางของการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต ผูจัดทําคูมือ

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  

5.2.1 การประเมินสัมมนาหลักสูตรควรมีการควบคุมคุณภาพ โดยผูมีบทบาทในการประเมิน ผูกํากับ
ดูแล ตลอดจนผูปฏิบัติ จึงควรทําความเขาใจกับประเด็นตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบของการประเมินหลักสูตรให
ชัดเจน เพ่ือจะไดวางแผนการประเมินหลักสูตรไดสอดคลองกับเปาหมาย สามารถนําผลการประเมินหลักสูตรไป
ใชไดจริง 

5.2.2 ควรมีการจัดประชุมรวมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ือให
กระบวนการในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและทันตอสถานการณปจจุบัน  

5.2.3 จัดอบรมอาจารยและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตร ท้ังหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของสถาบัน 
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ft' .... Q...o A CV .... 4'::i ~ .... fI' Q.of O (V 

a1"i111r.J ~1u ~ ~onau'V\ ~n ff~d"~ EJ'1 :1Jf1 rnff:JJU ~ff El~ f1 ~ EJ '1~1 :urn rn'YI :u1~1;i1u 'VI ~n ff~d" ff1'VI 1u 
'\I '\I q ... '\I 

'VI in ff~11::~ utl1ru ru1 ~1 ~'1 rn rn6Vi'm~1;i1u 'VI in ff~1i.3Ji.~1::u m"il11rM'fu ti ~ona U'VI in ff~1i.11 i a1"i111rf cu QI Cl.I ... ClJ q cu \I 

tl1::-;i1V1 in ff~1~ ffl L 1"iln11~m~n i.aJ ~1n11tl1ru ru11 'Yl'Vl1a L ifou L rh 1 itff1"ll1ion1~ ~1'1'Vl1a ~irvrunnu 
'lJ ~ ~ 

ffl"ll1ion1~ Lil ~ ff El u 'Vl1mllu~~11 '1 ~1 LL 'VI U'1'Yl1 '11on1n11i.3J ~1 ni1 ~"li'1 r.J~1 ff~11"i111rf a ci1'1~El r.J ~ flit 
'lJ 'lJ 

Lflua 1"i111rf ~fu ti ~onau 'VI in ff~d" 1~ r.J1i1::uf1rn1~ ff1"ll1ion1 LL~::u~ ffl L 1"il wf a :urf'1 L~"lltl1::-;i1 ii1 
'lJ 'lJ q q q 

tl1::on1onu rl'1i~ n11L1r.J itrl1d"fftllt :IJ1n n11 C9) LL vi '11 iLLff~'1 El1 "il1d" rJ ~fu ti ~on EllJ'VI in ff~d"°ll El'1 LL~~:: LL vi'1 
'lJ 'lJ 

d .... ~ ' (V 

"lr '1 ~ EJ'1 Lu um"i111 r.J f1 u~ ::on~ nu 
q 

*G>o. '1ffl1"~'1~n1')l~tmnTi'1fll" 
d"::lJff{l1U~i~n11L1r.Jitn1d"ffEJ U1 ii~ L"illt'Vl1niim1ffEJU1 u l'Yl r.JlL°lJ~ 5u 6] 'V11Elfftllt:IJ1nn11 C9) LLvi'1 

q 

d"::U"lJEl:IJ~ 1 if111Jtl1U 
q 'lJ 

* G>G>. '1ffl1"TI1'imfl1 tmll TI'Vi~ll TI1'i'fi@m1~-;l1 tfl"m ll\lli.13J1vt'11'iffi1 l "TI1'i"l1\l llr.J"\lia TI'1f Gl'i ... 
' ~ Q.; .:::::.. 

G>G>. G> '1f fl1" TI1')ffi\li'ill TI1'ivt@m1'Yl1\l l~')ti-fj"TI'1 ... 
' ~ Q.; ca... a.,. 

G>G>. '19 '1ffl1" TI1'iffi'Vi'ill TI1'i'rt l™"1 Yl1\1'1f\I ~3.J ltn::"ll™"fi')'i3J 

*G)m. r.Jnn')::Y111'11n ;D G)G).G) un:: G)G).\9 @lt1n1'ivi<™"1V1anaGl'illn::~"l13Jt~t.11;t1\ln11vi"fin'1 ... 
t1 t1\laf11u" 

G>m.G) n1')vi<™"1\lianaGl'j ... . 
q g,, Q.; Q.; ~ a... 

G> '9.'19 ~"l13J lTI U"l'll ll\I TIU'W'M.5 TI'1 'll fl\l '1f111U'Mo 

* G>m. ~"l13Ji3Jfi,.uf cil1ij) nu\lianaGl'i5'"fiti1~iiffl '"i'"~m::1n1~1'151 5"'llfl\liif111u" (t~" ')1t11'151 ... 
fltiJ~ iiffl'M> t .V: t1 i~11~n1'i~m::/n1~1'1515" 'Vi~Dm u\l t~t1"'11 n~m::/n1~1'1515") 

ElTilJ1r.Jn111J1'Vl11i~md" LL~Uf111:1J°i1:1Jiia'Vl1atl1::ffllt'1llt 'i1:unu111f1ion15u 6] ~L~ r.JT'.IJEJ'1 L°li'it 

'Vlinff~1-d'ii11r.Jion1~n1V1u~1iirn~m~n1 u 'Vlin ff~15uL1r.Ju 'Vl1a i.aJ rl'1ii"il::~1 L ii, um1a ci1'1i.d"L~a1 idu h 
'lJ 'lJ 

i111 r.Jion1~'1n~11ffitEJ'1~ au~ EJf111:1J~EJ'1n11°ll EJ'1irn~m~n 1 u 'VI inffm5u 
'lJ 

'Vlm£JL'Vl'i\ * 'l~lliuLe:imn:i'Vlinff'i\1 (1ULLU1Jb~~) LLG'l:::LLUU ff~€l. (uuuvfof~rrl'lfLUnT:ilLm1:::i.fV1inff'il1) 
'IJ 'IJ 'IJ 

~ 



3JRtl. l!J 

1::uiJf·1nu1 fl113J fflfi'ru LL~::1<il riiJ1::~.Jff "ll a.JVi in ~'il1 l<il ti~ a\l ~a'il fl~ a.Jnu1Jf".ll'ru1"1J a.Jn11 
q QI QI q cu QI 

a<i13J~n~1 1Jf".ll'ru1"ll a.;i~ri1uuLL~::m'il1~1u ~'i"ll'1m1/i"ll'1iiY'lVi1am1~~'ilurn4i'il 1 iiiflrnin~rn:: LL~:: 
q QI "' q 

fl113Jffl113Jf{13J11flelr.l1\lh 
'U * m. Lurn.~~'"11.Jfrn.h\I • 

1::1J Lb~ U l4' <nJ U 1Vi 1a Lb~ U n11LD ~ ll U Lb iJ ~ \lVi in 6) ~ L ~U el 1 u Vi in ~'il1 Ylf a 3J1::1J b 1 ~1 fl1'ill11il:: 
q 'U q 

~1 L ii.um1LL~1 Lf{11il (L ".liu n1tJ1 u <t. u) l'il tJ 1 i1::un ~ tJ'YlTifflfl ru~~ a\1~1 L ii.um1L Yiafl113Jff1L11il"ll a\lLL~u 
q q ., 

Ju 6) 113J~\l~11.l.J1i'Wn3Jff1b11il t'il tJi11.l\l1i'f1111il::bUU~1U Virt\l"lJ el\ln11D1::L:Ou 1 u Vi3J1'il d ~1 ti 
l!:i.(9) LL~um1l4'<n1u1/biJ~tJU LLD~ \l 

(9). l!J 

G).Q'I 

nT1-itotn1'lAnH1111Rfl~~tl'" 

1::u11iim1i'ilm1L1t1um1~au1 un1m1'ilf au Vi1a 1.11 
q 'U 

.:I Cl I A. 'J A 

n1'lLfl tllJ LR tl\1\11'"1 ti nGl L W:i::lJlJ't11111~ 

t11iim1i'ilm1~m~n~hh::uu5u 6J ~:Obm1hh::uum1~m~1LLUU'Ylill1fl1um1i'ilm1L1tJu 
n11f{eJU 1 iLLG{'il.Jn11b fi llUL~ll\lrlU1::UU'Ylill1fl 1i-i'i1Llil'U 

l!J.G> -l'" - L1a1'l'"n1'l(;}1Lit.'"n1'lL!jtmn1'lat1'" 

1::u".li1.;iL1~1m1i'ilm1L1tJum1~au~1iun~n~1L1tJu 
q 

Viinf{<i111::~Uel'il:1J~n~1 mfi ff1L11ilm1~n~11::~rnJ1Hm~n~1'ilelU1J~1r.1 ff1Vifu~f{llfl1L"li1~n~1~a1u 
'U q 'U 

Vi in~~n1::~uiJ1ruru1<i111 um·rn~iim rn6Vi'flrn~:1Ju~L ~:IJ L&i3J~el\l1::u 1 ifl1u LL~::i''il L lilU cu QI Cl.I q q 

* l!J.m UllJM1t1t1\lin~n'!f1LL'lm'fl1 

1::uin~rn:: LU Y'll::"ll el.Jun ~m~1 ~lil:: ~:IJ.,mL "li1L1r.iu1 u VI in f{'iJ1 ~ ~ a.;iu 1 miJ1::n au m1wlil11rn 1 
q 'U 

LYiam1ri1ViU'ilV1inf{m (L"liu un~m~n~ii"limhn'il'Yl1\lrln~:: IT V11a ll1~1 mU<i1'11f{<ilf Vi1am1iJfui11u 
'U .. 

n11b1tJ'U) 



w.cr ur.1'"n1'l-iu"'nan'M-1LLa::er~1L~,,n1'lan'M-1 L'"'l::u:: er ti .. 
1::u1i1u1u~~ m~d1~::f rn-tl'1~m~n 1uV1irnrn1bb~::1i1u1u~ m~d1~di ~ ~1b1~m1~m~n 1ubb~ ~::n 

q 'I.I 'I.I 'I.I 

m1~m"11m::tJ::nm <f. u 
l!J.b '1Utht3J1flM;'l13JLLr.I'" 

bbff~\l\1'1.J1.h::mrn 1~ tJ1i1Lmm1 tJ ~::L5 tJ <jlm:1J~1-tl' fln11bffUfl~\l\1'1.J1.h::mrn 11:1Ji\11h::mrnm1 

fi11i~1tJ~ fl~11 um1~~~u rn6fi~~1:1JV1inff~1Ju 
'I.I 

l!J.c:il 'ltUUTI1'laTI'M-1 

D bb1m.ffm1r.ru, 

D bb'IJ'IJ'Yll\llmn.hu~fl ~\1Yl:1Jvfbilu,V1in 

D bb'IJ'IJ'Yll\llmi~1u~mbvrfrnvrn~::b~tJ\lbUU~flV1in 
D bb'IJ'IJ'Yll\lln~'Yll \lab~n'Yl·rnUn~bilu~flVlin (E-learning) 

D bb'IJ'IJ'Yl1\1Ln~'Yl1\laub~rnfm~ 
D ~U6) {1::'1.J) 

q 

.... .. .... 
en. 'HamflJl'lUatu1,,1'lUr.lffu'" .. .. 

1::u1i1u 1uV1 il. 1 tJn~ 11:1J~~ fl<j]VI in Llm LL~ :: 1:: tJ::L 1~1m1~1 b 1~m1~m~n 1 mL~~::LL'l.Ju~im .. rurr 
q 'I.I 

nun11b~ fl n L1 tJWlJ fl\!Un~m~n ~\llllVI U<jl LUU VI in Ll~1bb'IJ'IJ ~m~n b~ :IJ b 1 ~1Vl1fl bb'IJ'IJ ~m"l'l.Jl\I b 1 ~1 bb~:: 
'I.I 

fffl<jlfl~ fl\lnu Ln rn'Y'f m m;nu VI in Llm1::~u fl <jl :IJ ~m~n 1 Ubb~ ~::1::~u 
... 'I.I q 

en.Ci) 'HaTifflil'l 1i1::'1.J11tJ~::b5tJ<jl~\l~fllll ii 
.. q 

en.Ci).Ci) ,;'1w1'"Mli1un1J1 1i1::uV1il.1t1n~ 11:1J~~fl<j]V1inffm 
q 'I.I 

en.GJ. l!J LA'l'1ff~1'1'Ha Tiff lil'l 1 iLLLl~\l Lfl1\I Llf1\IVl1fl fl\ITlU1::n fl'IJ"ll fl ·'1V\ in Ll~1 L<jJ tJLLU\I LUU 
.. 'I.I 

Vl:IJ1<j]l"1J11ifffl<j]fl irfl\ln'IJ~lll VIU<jll11 m nrn'Y'f m~1;u1u Vlinffm"ll fl\ln1::'Yl11\l~m~nrrm1 
... 'I.I 

._. I 

IJl1 u U1'1 

,,,'"1'"'H"1 u nlil 'l13JIJlaulJl'Hanfflil'l .. 
GJ ) 'H3J11J1i~1an'M-1ri1lu enb 

I CV 4di f;' 

- n~:1Jff\lfl:1J~m"1mff~1 
q 

' .. .. 
- n~:IJ1"1Jl:IJUMtJ~1Ll~1 

q q 

- n~3Jl"lJ11l1M1 
q 

I A A t5"'Q..o A fS' 

- n~:1J1"1J11'Ylm~1Ll~1nuflrn~~1Ll~1 
q ... .... 

l!J) 'H3J1lPl1~1 L"'W1tlPl1'" 

- l"lJlLLnU mo 

- l"lJlLfln 

- l"lJl L 'Yl 

I A 

'H'"1UTIIJI 
I A 

'H'"1UTIIJI 

V1il.1tJn~ 

V1il.1tJn~ 

V1il.1t1n~ 

Vlil. 1 tin~ 
I A 

'H'"1UTIIJI 

V1il.1t1n~ 

V1il.1t1n~ 

V1il.1t1n~ 
I A 

'H'"1UTIIJI 



3HHl. \!I 

cn.G>.cn 'l1U~1f1 

1 i1::u1~ ~11 t.1i-n1 {flTIU1 t.1ffn~ ·1un m.1 fl\11~ ~1-n1~1 LI) ~m1 t.1i-n1J\lll1 "M1 L 'Yl LI bb"1:: 
• 

ll1"M1eJ\lnfl"M 'ii1u1uV1'1-t1t.1n~ 'ii1u1wi11~-Ju11mt.1 'ii1u1wi11mufiu1i bb"1::'ii1u1wi11~-J~n"M1~1t.1 
~Ubfl\I 

0 ... ... 

cn.G>.cf ~1tlfi1J1U'l1U11f1 

en. \!I ~ti am~ rn'!l1..h::,j1i1tl' Gl'l1h::"1!'1"1!'u @1111 'Vili\I ua::~m 1~'11 tl\I e:i1-;i1'lu . ' . 
1::u'iiTinufl1-;i11tl'iJ1::'ii1V1 in ~~1 m-;i11tl'iJ1::'ii1 bb"1::fl1-;i11tl'~ bf'l"M bbt.1n-;i1nnu 1~ t.11::u1~~ 

• 'lJ • 

b"1°1Ju1::'ii1 i1u1::-n1-nu 11 t.1~fl~\lu1::n flU~1 t.1~1 Lmtt\l'Yl1 -J1-n1m1 fl rn 1~ G{1°1J1i-n1 bb"1:: mnuu ~ ~1b1-;i 
• q 

n11~n"M1 (1~ L1~fl\IG{fl~ f1Lt£1-J~1mnrn~~1~1;i1'\.l,V1 in ~~11::iu £J~~~n"M1) ~"1\11it 'Yl1-J1-n1n11 n11 
... 'lJ • 

fi'itfl 11 1 it.1 'VI 1£1n11 bb ~\I ~111 (ti 1 ii) 11 ~ J\l ll11:: n11~fl u J\I ~ii fl ci bb Lt 1 Lb "1 ::~ -;J:: ii1u'VIin~~1d' 
'lJ 'lJ 

{11 LI &'1:: ba Ll~J\l'VI~ ~ L 1~rt 'V11£Jll1fl i:m 1 n nL~) 
t{tl 0 .... 

cn. l!l.G> tl1';11')U 'l::-;J1'Via n ff Gl'l ... 
1::u m-;i1 1tl'~-Jiif1rn 1~~1-JV11fl i~vrmfnu ~1°1J1i-n1~Lll~ ~flu 1~ t.11iiiflrn1~bb"1::'ii1u1 u 

q q q q q 

..- "" ft "" 
~£1~'1~ £1-Jnu b nrn'Yl m ~1;i1it 'VI "1n ~~1 

... 'lJ 

t{tl 0 cn.l!l.l!I tl1';11')U '):;-;i1 

1:: ~ fl 1 -;J 11 LJ ~ \I ii 'VI U 1 ~ 'VI in ~ 1 U n 11 ~ £1 U bb &'1 :: n 111-;i'"' LI bb &'1 :: iJ 5 U~ 'VI U 1 ~ b ~ ~ b 1 "11 

1 u~rnuu£J~~~n"M1 • 
t{A 

cn.l!l.cn tl1';11'1U'Wl~lt 

*ct. tl\l~U'l::n tllJL~ U1rl1JU'l::ff11nTHl!n1~G'fU1CIJ (n1'11J n\11U 'Vi~tlG'f'Vi n-;i~nlt1) (n1ii) 

G{1Ul~ LI ci flb~ Lil nu n11~ nu fiu~ ~ n ~1 ~fl ~ii n'Vl1fl ~ n \11'!-t 'V11£J ff!·~ ih~n"M1~ rl1'VI 'ij~ L 11 u 

I 

ct.l!I 1f1\IL1a1 

1::u'li1-J b 1 "11°1J £1-J'Vlin~m~i~iJ1::~um1rnll1'1~m ~ 1 iun~n"M1 b 'Jiu i] ll1'1m1~n"M1~i~ 
• 'lJ 

.... 
ct. en n1'l-;ic.;i11a1 ua::Gl1'11\IG'ftlU 

L°liit Q1 1u~£Jiu~1'Vl°'d:Jub1~1 ~ iiJ~1'VI°' 'Vl1fli~ b~~n~11u <9) ll1'1m1~n"M1 

*cf. ,j tl n1'Vi'Mll'I l~ U1 rllJ n1'1Yl1 l~'l\l\11U'Vi~tl\11U~,)u (n1ii) 

"JJ fl~~ 1~ LI G{1U b ~ mnu"JJ £) rl1'VI 'ij~ 1 um1'Y11 l f11\l\11U 'Vl1£11'Yl mii vmrr Uflm 'V\'Ufl-;]1nlf11\l\11U'VI1£1 
'lJ q 

\11itliLI 1u11 Lll"n1~'ij6) f111bLUU°JJ£Jn1'VIU~ ITT'Vl fum1'Y111'11\l\11'U.~1 LI 

er.<» ~1t1fi111ufc,;imie:i 



3HHl. l9 

I 

cr.m "111'1L1n1 

1:::1J°li1.J'd:::r.J:::L1~1°1Jth'l'Vlinff<ilj~fhWU.<il 1irh Lm'1'11U'Vl1fl'11Ul-;ijr.J b°liU n fl1fln11~mfl 
q ~ 

O I "" 

er.ct v1'Mi1'WVi'Mi1tin(;I 

... 
er.er n1'1L(;l"HJ3Jn1'l 

flTI1J1 r.Jfl LJ1'1 £J m~ Ll1rl1Jn11b<il1 rnJn11 L if11bb u:::u 1 bb~:::°li1 LI b VI~ fl'Yl1'1~1U l"lr1n11bbri un~m~n 

er.\:> n"i::t.J1"Min1"i1..h::Lij'Mi~n 

flTI1J1 m~ mnum:::u1um11.h:::dJm-rn 11a.irf.Jn~ ln~1wfum1'Yl1Ufffl1Jmm;i1u ... 

* <»· n1"i-WG11 "Mi1Gilm~nM-m::rtLA'M-~eh1...t'nAm:j·1 
q 

1:::uim~rn:::~b~M°llfl.Jun~m~1~uflmwufllu~nrnn1mn<ilwr.J 1<ilr.Jrr16J 1u~ffmuu flrn::: 'Vl1fl 
q 

ll1fll°ll'1 vrn1ma.ivr~u11iii;1u1ui1"llfl'1Un~nM1 'Vl~..,nff<il1;i b°liU Unt.6fi<il~'1iifl11a.Jff1m1bl~b~Mbu'Yfl::: 
~ 

1um1brnL°lJUruV11l~fl ci1.Jfff1.J ff11ff iifl11a.iff1m1ri 1 Uf! 11mllu~u1 fl £11.J L<il<ilb~u 'Vl1fliifl11a.i~.Jdu 1 u 
v ~ q 

m11iu1m1ITT!i11rn::: 'Vl1flii'YlnM:::'Yl1'1 IT 1 u1:::<il..,1Jff.JL Ubb~~:::flrninMrn:::i.Jn~11 :ff1ib ~uti.Jn~ r.J'Ylrrm1 
~ q q 

ffflUbb~:::fhm11a.iun~nM1~~::: 1 °ll'l um1vr~u1flrninMrn:::b V1~1J u 
q 

* m. n1'l.WG11 "Mi1~nn1"iL~t1wrl"MiuGin::~1" .. 
flrru1 m-rnm1b1r.Jufa~~:::~1u m a.ii'1i fl~fl 1uii 

~ 

(@)) f11fl rru1r.Jrr1 6J 1u b~ r.J1nuf111a.i f V11fl'YlnM::: 1 u'Vlin ff<ilj~~ fl.Jn11~:::vr~u1 bb~:::1:::iu"ll fl.J 
~ ~ 

f!11a.ifbb~:::'Yl"'nM:::iu 6J 1 i fffl<ilfl~ fl.Jnum <i11;i1m-rnm1b1r.i u f~ff1 °1J 1 /ff1°1J1i°ll'1J u 6J n1 V1U<il bUUfl £11.Jufl r.i 
~ .. ~ 

(<ilu1:::m~n 1::: 'Yl11.J~nM1rrm1 b~fl .J mm;i1uf! rn1~1:::ium1~nM1°1Jfl.Jff1°1J1/ff1°ll1l°ll'1Ju6J ifl ct. 
'\I cU q q 

a.Jl<il'd;i1U~rnn11b 1r.JU f) n1rnm:::'Yl'd1'1~nM1 Tin11 rJ.J ill~U'd:::m~m <il'd;J1Uff1°1J1/ff1°1J1l°ll'1°1J fl.JV\ in ff<il'd~ 
cU '\I cU '\I 

~:::vr~u11ufrn.h.J 1 i ffmuufl<ila.i~nM1'Yl1fl11 a.i b i11~m<il1;i1u~rnm1b1r.J ubb~~:::~1u°ll fl.J1:::iufl rn 1~~~::: 
q q cU q q 

vr~u11ufuu1.J~1nf11flrr1J1r.JLu~1u~ b i fl hkl ifi~ b 
q 

(b) f11flrru1m~r.11nun~r.J'Ylrrm 1ff fl U~~::: h1u11r.ii°ll'1 ~1 '16J 1 uV1inff<il1~~:::vr~u1f111a.ii'bb~::: 
q ~ ~ 

'YlnM:::b VI ~1Ju (fl11biluf11flrru1 r.irr1 6J 1u"ll fl.Jifim1~~::: 1 i<il~ fl<il'VI in ff<ilj L<il r.i1 in11-;ij<ilm1b1r.ium1 
~ 

ffflU~b uu~b1r.Ju bllu~1'1ru bb~r11iif!11 a.i fu ~ <il °ll'fl1J~b~MbU vn:::~~:::n1V1U<il 1iii1u11 r.Ji"1511<ili"151V1it.J 
~ v 

L<ilmuvn::: 1ibbff<il.Jli~1r.J) 

("') ifimTI<ilbb~:::Ud:::bilur.J~~~:::h"lu11r.iim~1.J 6) 1u'Vli nff<il~~:::Ud:::bilur.J~m1b1 r.Juflun~ a.i~ b~ Lili fl.J 
~ ~ q 

(~.J fl1~11a.in ~ r.J'Ylrr~1V1fun11u1:::biluV1 in ff<il 1b °1iub&i r.J1nun111<il bb~:::u1:::bilur.J ~irn~nM1) r11iin11 
q ~ 

bU~ r.JUbbU ~.Jn~ r.J'YlTI'Vl1flilfmj 1 U°li1'11::: r.J ::: b 1~11<il"ll fl.JV\ inff<il jfl11bbff<il'11 ib ~'\.l.~1 r.J i1 fl LJ1'1 b °liU n~njjaJ 
q ~ 

~1 '16J 1 um1b<il1 r.J a.in11V11flm1bb u:::u11 U<il fl U b~a.i'Vlin ff<il'd bb~:::.J 1u Lfl1.Jm11u1:::iuff.J;f u 1 ifl11a.ifbb~::: 
~ ~ ~ 

'YlnM:::~n1V1 wi1m~~:::11 a.i11lu1:::r.J::: b1 ~1~flm 



3HHl. lD 

(Curriculum Mapping) 

LLb1'~\l 1 iL ~u 11LL~~::'d1 ri1-n11 u ~ inb1'~1fu ~~-ne:iu~ El:IJ1~1~1U~-rnm1L1riu fl~U1\I (m:IJ~d"::U 1 u 
C\J .u C\J q 

~:IJ1~~ rs! -lie:i l!:i) 1~r.11:: u11LUUfl11:1Jfu~ ~ °l5fJU~in~1eJfu~~°l5fJUd"fJ\I ~\IU1\ld"1LJl°l51fJ1'1l~U1fi , ~ 
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล   นางสาวสิบพร คุปตารักษ 

ท่ีอยูปจจุบัน  34 ซอย 3-8-16 ถนนนวมินทร 74 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว 

กรุงเทพมหานคร 
 

ประวัติการศึกษา  1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร  

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
   2. บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

สถานท่ีทํางาน   คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนง   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
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