คำนำ
ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จาแนกตาม
ประเภทหลั ก สู ต รใหม่ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง (ใหญ่ ) และการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร(เล็ ก น้ อ ย) สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ฉ บั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของ
กระบวนการเสนอหลักสูตร จาแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศึกษาว่าขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
ใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) มีขั้นตอนที่เหมือน และต่างกัน
อย่างไร ซึ่งจะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลงานเชิงวิเคราะห์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาดาเนินการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ งความรู้ต่างๆ อาทิ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ข้อบังคับ ประกาศ เอกสารหลักสูตร แนวปฏิบัติ คาแนะนาของหัวหน้างาน และจาก
ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในกลุ่ ม งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รและส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน รวมเป็ น
ระยะเวลากว่า 10 ปี
การจั ด ท าผลงานเชิ ง วิ เ คราะห์ ฉ บั บ นี้ ส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ผู้ ศึ ก ษาขอขอบคุ ณ คุ ณ สุ ว ารี
เกษเกษม ผู้อานวยการกองบริ การการศึกษา ที่ให้การสนับสนุน การก้าวหน้าในสายงาน คุณนิลาวัล ย์
เติมผล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน คุณทัศนีย์ อาดา นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการพิเศษ คุณธัญวรัตม์ การสมโชค นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่ให้คาปรึกษาและ
แนะนาในการจัดทาผลงาน คุณนิภาวรรณ วังคะวิง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ คุณปวีณา
กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ ที่ช่วยเหลือและเป็นแรงผลักดันให้ ผลงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ โดยผู้ศึกษาหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่านอกจากประโยชน์จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานและเป็นเอกสารอ้างอิงศึกษา
เรียนรู้ต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับในข้อขี้แนะและจะนาไปพัฒนาให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ต่อไป
ลักษณา พุ่มเพ็ชร์
เมษายน 2562
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บทที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ

สถาบันได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันในเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารงานต่างๆ
ของสถาบันให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” เพื่อให้การบริหารงานมีคุณภาพที่
เทียบเท่าระดับสากล รวมถึงผู้บริหารสถาบันได้กาหนดวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับสถาบันให้ก้า วสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหรือยอมรับจากนานาประเทศในทุกด้าน และ
ได้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ โ ดยให้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวทางการพั ฒ นากระบวนการท างานตามแนวทางระบบ
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในส่วนของกองบริการการศึกษา ที่สังกัด ใน
สานักงานอธิการบดี จึงเห็นควรนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมาใช้ในการพัฒนาการ
ทางานให้มีประสิ ทธิภ าพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ผู้ รับ บริ การ โดยกองบริ ก าร
การศึกษาได้นาระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นระบบบริหารคุ ณภาพที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะสามารถช่วยในการบริหารจัดการงานของกองบริการการศึกษาให้มี
ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการทาง
การศึกษา และการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่ งงานที่รับผิดชอบจะต้องเกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุก
คนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนสาเร็จการศึกษา โดยมีกลุ่มงานภารกิจหลัก 5 กลุ่มงาน คือ งานพัฒนาหลักสูตร
และส่งเสริมการเรียนการสอน งานบริการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานสถิติและ
สารสนเทศการศึกษา งานบริหารและธุรการ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ของคณะ และ
หน่วยงานภายนอกสถาบัน
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน เป็นกลุ่มงานให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรที่
เปิดสอนในสถาบันและให้บริการทางด้านวิชาการ เป็นงานที่เกี่ยวกับหลักสูตรของสถาบันที่เปิดให้มีการ
เรียนการสอนในระดับชั้น ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรนานาชาติ ซึง่ ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท จานวน 28 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน 16 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 44 หลักสูตร ซึ่ง
ทุกหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวิธีการเสนอหลักสูตร
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง ขั้นตอนการขอเสนอ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (เอกสารภาคผนวก 1) กาหนดขั้นตอนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน
ไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ จากประกาศดังกล่าวสามารถอธิบายรายละเอียดการจัดทาและเสนอหลักสูตร โดยมี
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
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กรณีที่ 1 การขอเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ คณะดาเนินการจัดวิพากษ์หลักสูตรจากผู้มีส่วน
ได้ส่ ว นเสี ยของหลั กสู ตร รวมถึงการน าหลั กสู ตรบรรจุ แผนผ่ านกองแผนงาน และน าเสนอกรอบของ
หลักสูตร หลักการและเหตุผลที่แสดงแนวทางความพร้ อมของหลั กสูตร ความต้องการของสั งคม และ
ประโยชน์จากการเปิดหลักสูตร รวมถึงความยั่งยืนของหลักสูตร และนาเสนอผ่านที่ประชุมตามขั้น ตอน
เมื่อที่ประชุมสภาสถาบันมีมติอนุมัติกรอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ จึงดาเนินการจัดทาข้อมูลรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) และนาเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ แล้ว เข้าที่ประชุมตาม
ขั้นตอน โดยส่งให้กองบริการการศึกษา ดาเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนา
หลักสูตรเสนอที่ประชุมต่างๆ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง และเมื่อหลั ก สู ตรได้รั บ การอนุ มัติจ ากที่ ป ระชุ มสภาสถาบั น จึ งจั ดส่ งหลั กสู ตรให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป
กรณีที่ 2 การเสนอหลักสูตรปรับปรุง คณะดาเนินการจัดวิพากษ์หลักสูตรจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตร เช่น ตลาดแรงงาน, ผู้ใช้บัณฑิต, ศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับหลักสูตร เป็นต้น จากนั้นดาเนินการจัดทาข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และนาเสนอ
รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) ที่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ แล้ว เข้าที่ประชุมตามขั้นตอน โดยส่งให้กองบริการ
การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนาหลักสูตรเสนอที่ประชุมต่างๆ ตาม
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง และเมื่อหลักสูตรได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบัน จึงจัดส่งหลักสูตรให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ต่อไป
จากการรวบรวมสถิติการเสนอหลั กสู ตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ ไ ข
หลักสูตร(เล็กน้อย) ย้อนหลัง 5 ปี ดังปรากฏตามตารางที่ 1.1 สรุปการเสนอหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี
ตำรำงที่ 1. 1 สรุปกำรเสนอหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี
ประเภทเสนอ/ปี
เสนอหลักสูตรใหม่
เสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)
เสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)
เสนอปิดหลักสูตร
รวมต่อปี
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562

2557
1
2
3

2558
5
4
1
10

2559
12
27
41

2560
4
13
29
46

2561
3
14
31
48

จากตารางที่ 1.1 สรุปการเสนอหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี จะเห็นว่ามีการเสนอหลักสูตรเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) และหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) จากประสบการณ์ทางานที่
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่
คณะ/วิทยาลัย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการดาเนินการผิดขั้นตอน และการจัดทาเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
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เนื่องจากไม่เข้าใจและไม่ทราบถึงความแตกต่างของการเสนอหลักสูตรประเภทต่างๆ ทั้งนี้ การทีเ่ จ้าหน้าที่
คณะทราบถึงความแตกต่างของขั้นตอน รายละเอียดต่างๆ ของการเสนอหลักสูตรของสถาบัน ฯ ประเภท
ต่างๆ จึงมีความสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่ง การที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียน
การสอน กองบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของคณะ วิทยาลัย มีความเข้าใจและทราบถึง
รายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติดังกล่าว จะช่วยในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสู ตร
ต่างๆ ลดข้อคาถาม ข้อสงสั ย รวมถึง ได้ห ลั กสู ตรที่เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ที่ กาหนด ทาให้ การรั บ ทราบ
หลั ก สู ต รด าเนิ น การไปอย่ า งถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ท าการ
วิเคราะห์ ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลั กสู ตร จ าแนกตามประเภทหลั กสู ตรใหม่ หลั กสู ตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะทา
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จาแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะทาให้เข้าใจถึงกระบวนการเสนอหลักสูตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) ว่ามีขั้นตอนที่เหมือนและต่างกันอย่างไร จะทาให้ทราบถึงความแตกต่าง
ของขั้นตอนดังกล่าวได้ดีขึ้น

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1. สามารถนาข้อมูลไปวางแผนในการเสนอหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร
2. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักสูตรเข้าใจขั้นตอนและความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร
จาแนกตามประเภทหลักสูตร
3. ผลของการวิเคราะห์จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเสนอหลั กสู ตร
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุง
แก้ไขหลั กสู ตร(เล็ กน้ อย) ของงานพัฒ นาหลั กสูตรและส่งเสริมการเรีย นการสอน สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ของกองบริการการศึกษา
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ขอบเขตของกำรศึกษำ

ผลงานเชิงวิเคราะห์ฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ ของกระบวนการ
เสนอหลักสูตร จาแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. เริ่มต้นตั้งแต่คณะจัดส่งหลักสูตรมายังกองบริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ทคอ.
การศึกษา จนถึงเจ้าหน้าที่หลักสูตรแจ้งคณะถึงหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษารั บ ทราบและให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ ก องบริ ก ารการศึ ก ษา
ด าเนิ น การเป็ น หลั ก รวมถึ ง ขั้ น ตอนก่ อ นและหลั ง ความรั บ ผิ ด ชอบของกองบริ ก าร
การศึกษา
2. ขั้นตอนและวิธีการเสนอหลักสูตรนั้นต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ภายใน คือ ข้อบังคับ
สถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา มติที่ประชุม แนวปฏิบัติต่างๆ ส่วนหลักเกณฑ์ภายนอก คือ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559 และแนว
ปฏิบัติต่างๆ

นิยำมศัพท์เฉพำะ

หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อน และได้รับการ
บรรจุไว้ในแผน
หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่มีการเปิดสอนอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน (ตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างช้าภายใน 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ การปรับปรุงนี้ให้จัดทา
เป็นหลักสูตรเป็นรูปเล่มตามแบบ มคอ.2 ซึ่งมีการปรับสาระสาคัญของหลักสูตร อาทิ
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- โครงสร้างหลักสูตร
- ชื่อหลักสูตร, สาขาวิชา, ปริญญา
- เนื้อหาสาระสาคัญในหมวดวิชาเฉพาะ
- ระบบการศึกษา
- แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- เพิ่มแผนการศึกษา
- มีการปรับปรุงมากรายการ หรือการปรับปรุงแก้ไขนั้น มีผลกระทบต่อการเสนอข้อมูลใน
เอกสารหลายแห่ง
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กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเฉพาะบางรายการที่
ไม่กระทบโครงสร้างของหลักสูตรและการเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารหลักสูตร
ที่ประชุม ทคอ.กำรศึกษำ หมายถึง ที่ประชุมคณบดี/ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ที่ประชุม ทคอ. หมายถึง ที่ประชุมคณบดี/ผู้อานวยการสานัก
สภำวิชำกำร หมายถึง สภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สภำสถำบัน หมายถึง สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถำบันฯ หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เจ้ำหน้ำที่หลักสูตร หมายถึง เจ้าหน้าที่ของกองบริการการศึกษาที่ปฏิบัติงานหน้าที่ตรวจสอบและ
เสนอหลักสูตร
เจ้ำหน้ำที่คณะ/วิทยำลัย หมายถึง เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัยที่ปฏิบัติงานหน้าที่จัดทาเล่มหลักสูตร

บทที่ 2
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท
จานวน 28 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน 16 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 44 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของขั้นตอนการเสนอหลักสูตร จาแนกตาม
ประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาวิเคราะห์จากแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และเกณฑ์มาตรฐานที่มี
เงื่อนไขเกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ขอบเขตงาน ของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการ
เรียนการสอน กองบริการการศึกษาและบทบาท
2. แนวปฏิบัติในการนาเสนอหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน
4. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ของกระบวนกำรเสนอหลักสูตรของสถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

เป็นงานให้บริการเกี่ยวกับ การเสนอหลั กสูตรที่เปิ ดสอนในสถาบั นและให้ บริการทางด้านวิช าการ
ที่ เ ปิ ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในระดั บ ชั้ น ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก ทั้ ง หลั ก สู ต รภาษาไทย หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ โดยสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบได้ ดังนี้
1. เสนอกรอบ หลักการ และเหตุผลที่คณะขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อผู้บริหารเพื่อนาเข้าพิจารณา
ในที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ที่ประชุม ทคอ. และสภาสถาบัน
2. ตรวจสอบหลั ก สู ต รที่ ค ณะส่ ง มาว่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กาหนดไว้ หรือไม่ หากถูกต้องนาเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ที่ประชุมสภา
วิชาการ ที่ประชุม ทคอ. และสภาสถาบันพิจารณาต่อไป เมื่อหลักสูตรผ่านการพิจารณา
ตามกระบวนการแล้วดาเนินการ ทาบันทึกเพื่อแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบหลักสูตรต่อไป
3. ประสานงานกับคณะที่เสนอหลักสูตรและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่เริ่ม
เสนอหลักสูตรตลอดจนกระทั่ง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการรับทราบ
หลักสูตร

7

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และลักษณะงำนที่ปฏิบัติของกระบวนกำร เสนอ
หลักสูตรของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

งานตรวจสอบและเสนอหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นกระบวนการสาคัญใน
การจัดทาหลักสูตรใหม่ หลักสูต รปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ซึ่งทาให้ก่อประโยชน์ในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ
และการรับทราบหลักสูตรดาเนินการไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อป้องกันการถูกประเมิน หลักสู ตร
ไม่ผ่ าน และปิ ดหลั กสู ตร โดยจ าแนกบทบาทหน้าที่ความรับ ผิดชอบและลั กษณะงานออกเป็ น 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการประสานงาน ด้านการบริการ ดังต่อไปนี้
1. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการดาเนินงานและจัดเตรียมข้อมูลในงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบและ
เสนอหลั กสู ตรของสถาบั น บั ณฑิตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ เพื่อให้ การดาเนิ นงานเป็ น ไปตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
1.1 การนาเสนอหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
กรณีที่ 1 การนาเสนอหลักสูตรใหม่
กรณีที่ 2 การนาเสนอหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
- หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)
- การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)
1.2 ขั้นตอนในการตรวจและเสนอหลักสูตร ประกอบด้วย
(1) การเสนอกรอบหลักการและเหตุผลที่คณะขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อผู้บริหาร
เพื่ อ น าเข้ า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม ทคอ.การศึ ก ษา ที่ ป ระชุ ม ทคอ. และ
สภาสถาบัน
(2) การตรวจสอบเล่ ม หลั กสู ตร (มคอ.2) ที่คณะส่งมาว่าเป็ น ไปตามเกณฑ์ที่
ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และข้อบั งคับ ว่าด้ว ยการศึกษา
รวมถึงข้อกาหนดต่างๆ ที่กาหนดไว้ หรือไม่
(3) การนาเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ที่ป ระชุมสภาวิช าการ
ที่ประชุม ทคอ. และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
(4) การดาเนินการแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และให้
ความเห็นชอบหลักสูตร
(5) การด าเนิ น การแจ้ ง คณะถึ ง หลั ก สู ต รที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว
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3. ด้ำนกำรประสำนงำน
ดาเนินการประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลกับคณะที่เสนอหลักสูตร
ในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบและเสนอหลักสูตรของสถาบัน การประสานงาน
ระหว่างทีมงาน กลุ่มงานภายในกองและหน่วยงานภายในสถาบัน ดาเนินงานเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ และสื่อสารให้ทีมงานหรือหน่วยงานอื่ นเข้าใจขั้นตอน
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น
คาแนะนา และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง กับคณะที่เสนอหลักสูตร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ด้ำนกำรบริกำร
ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง ตอบข้อหารือ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เทคนิคต่างๆ ในงานตรวจสอบและเสนอหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แก่คณะที่เสนอหลักสูตร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติในกำรนำเสนอหลักสูตรของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการน าเสนอหลั ก สู ต รของแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
1. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสำขำวิชำนั้นมำก่อน)
1.1 หลักสูตรที่เปิดสอนควรสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ และ
ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
1.2 ควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่าง
อื่น
1.3 ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย และ/หรือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
1.4 สถาบั น อุดมศึกษาควรมีศั กยภาพและความพร้ อมในการเปิ ดดาเนิ น การหลั ก สู ต ร
ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุนอื่น ๆ
1.5 หลักสูตรที่เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันก่อนเปิดสอน
1.6 หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแล้ว
ต้องเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
ความเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ เพื่ อ พิ จ ารณารั บ ทราบหรื อ รั บ รองหลั ก สู ต ร หากไม่ ไ ด้
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตร
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1.7 เอกสารที่เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
1) หลักสูตรที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดการจัดทาเอกสารหลักสูตรตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2) แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรที่กรอกข้อมูลครบถ้วน โดยอธิการบดีลงนามรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลทั้งหมดพร้อมประทับตราสถาบันทุกหน้า
3) สาเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
4) เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล(CD/....)
5) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณ์หรืออ้างอิง อาทิ ระเบียบหรื อ
ข้อบังคับ ให้จัดทาเป็นเอกสารภาคผนวกแนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
1.8 ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ต ามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ
ด าเนิ น การเสนอให้ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณารั บ ทราบหรื อ รั บ รอง
หลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน
2. หลักสูตรปรับปรุง
2.1 หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง (ใหญ่ ) เป็ น การปรั บ ปรุ ง ในสาระส าคั ญ ของหลั ก สู ต ร อาทิ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร ชื่ อ หลั ก สู ต ร ชื่ อ ปริ ญ ญา เนื้ อ หา
สาระสาคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา
1) หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ คณะกรรมการวิชาการของสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่
พิจารณา
2) หลั กสู ตรฉบั บ ปรั บ ปรุ งก่อนเสนอส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษา
ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบัน
3) หลักสูตรฉบับปรับปรุง ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
4) หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สภาสถาบั น แล้ ว ต้องเสนอให้ คณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาทราบภายใน
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อพิจารณารับทราบ
หรือรับรองหลักสูตร หากไม่ได้ดาเนิน การตามระยะเวลาที่กาหนดอาจจะ
ไม่ได้รับการพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร
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5) เอกสารที่เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
- หลักสูตรที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดการจัดทาเอกสารหลักสูตร
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และจัดทาตาราง
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
- แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรที่กรอกข้อมูลครบถ้วน โดยอธิการบดีลงนาม
รับรองความถูกต้องข้อมูลทั้งหมดพร้อมประทับตราสถาบันทุกหน้า
- ส าเนามติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สภาสถาบั น ที่ เ ห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ
หลักสูตรปรับปรุง
- เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึ กข้อมูล
(CD/....)
- หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณ์หรืออ้างอิง อาทิ ระเบียบ
หรือข้อบังคับ ให้จัดทาเป็นเอกสารภาคผนวกแนบท้ายหลักสูตรฉบั บ
สมบูรณ์
6) ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่สานั กงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด และส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาจะด าเนิ น การเสนอให้ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณา
รับทราบหรือรับรองหลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน
2.2 กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) เป็นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคาอธิบาย
รายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
1) หลักสูตรปรับปรุงควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับ
คณะ คณะกรรมการวิ ช าการของสถาบั น หรื อ คณะกรรมการที่ มี ห น้ า ที่
พิจารณา
2) หลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง ก่ อ นเสนอส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบัน
3) เอกสารที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดสาระของหลักสูตร ในส่วน
ที่
ต้องการปรับปรุงแก้ไขตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
4) ให้สถาบันจัดทาเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเป็นรายภาคการศึกษา
5) ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง ให้รวบรวมและสรุปจัดทา
เป็นเอกสารฉบับเดียว
6) ให้ส่งเอกสารตามข้อ 5) จานวน 5 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล(CD/....)
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หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรเสนอหลักสูตรของสถำบัน

สถาบันฯ ได้มีประกาศสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง
ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ดังภาพ 2.1 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการ
เสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ได้กาหนดขั้นตอนการเสนอหลักสูตรของสถาบันไว้เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติ จากประกาศดังกล่าว สามารถอธิบายรายละเอียดการจัดทาและเสนอหลักสูตร ซึ่งขั้นตอนการเสนอ
หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1
การขอเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ คณะนาเสนอกรอบของหลักสูตร หลักการและเหตุผล
ที่แสดงแนวทางความพร้อมของหลักสูตร ความต้องการของสังคม และประโยชน์จากการ
เปิดหลักสูตร รวมถึงความยั่งยืนของหลักสูตร และเมื่อที่ประชุมสภาสถาบันมีมติเห็นชอบ
การเปิดหลักสูตรใหม่ จากนั้นดาเนินการจัดทาข้อมูลรายละเอี ยดของหลักสูตร (มคอ.2)
และน าเสนอรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) ที่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของ สถาบันฯ แล้ว
เข้าที่ประชุมตามขั้นตอน โดยส่งให้กองบริการการศึกษา ดาเนินการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนาหลักสูตรเสนอที่ประชุมต่างๆ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง
ขั้น ตอนการเสนอหลั กสู ตรใหม่ และหลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง และเมื่อหลั กสู ตรได้รั บ ความ
เห็ น ชอบจากที่ป ระชุมสภาสถาบั น จึ งจั ดส่ งหลักสู ตรให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบต่อไป
กรณีที่ 2
การเสนอหลักสูตรปรับปรุง คณะดาเนินการจัดวิพากษ์หลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหลั กสู ตร เช่น ตลาดแรงงาน, ผู้ ใช้บั ณฑิต , ศิษย์ เก่า , ศิษย์ ปั จจุ บั น , ผู้ ทรงคุณวุฒิ ,
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร เป็นต้น จากนั้นดาเนินการจัดทาข้อมูลรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และนาเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบั น ฯ แล้ ว เข้าที่ป ระชุมตามขั้น ตอน โดยส่ งให้ กองบริ การการศึกษา ดาเนิ น การ
ตรวจสอบให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และน าหลั ก สู ต รเสนอที่ ป ร ะชุ ม ต่ า งๆ
ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง และ
เมื่อหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบัน จึงจัดส่งหลักสูตรให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป
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ภาพที่ 2. 1 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
จากภาพ 2.1 จะเห็นได้ว่าสถาบันฯ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกระบวนการเสนอหลักสูตร
ซึ่งมีความแตกต่างกัน ระหว่างหลั กสู ตรแต่ล ะประเภท ผู้ศึกษาจึ งต้องการวิเคราะห์ ความ
แตกต่างในกระบวนการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการเสนอหลักสูตร และวางแผนในการ
จั ดการเรี ยนการสอน โดยต่อมาขั้น ตอนการเสนอกรอบหลั กสู ตรใหม่ ได้มีการปรั บ เพิ่ ม
ขั้นตอนการนาเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา เพื่อพิจารณา โดยผู้ศึกษาจะกล่าวถึง
รายละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป
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เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558

ผู้ศึกษาขอนาเสนอเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยยกหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ในครั้งนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (เอกสาร
ภาคผนวก 2) และแนวทางการบริหารเกณฑ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (เอกสารภาคผนวก 3)
ได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ ตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
จะเห็นได้ว่า ทุกหลักสูตรจะมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นระยะ ภายใน 5 ปี รวมถึงการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีเอกสารและรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตามเกณฑ์มาตรฐานดัง กล่าว ผู้ศึกษาจะ
กล่าวถึงรายละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป

บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์
การศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลัก
สูตร จาแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะทาให้เข้าใจถึงกระบวนการเสนอหลักสูตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
เพื่ อ ศึ ก ษาขั้ น ตอนการเสนอหลั ก สู ต รใหม่ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง (ใหญ่ ) และการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ตร
(เล็กน้อย) ว่ามีขั้นตอนที่เหมือนและต่างกันอย่างไร จะทาให้ทราบถึงความแตกต่างของขั้นตอนดังกล่าวได้ดี
ขึ้น
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การศึกษาหาความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จาแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล และนากระบวนการทางานมาทาการวิเคราะห์ขั้นตอน ใช้ตาราง
แจกแจงรายละเอียด แบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้
1. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ หาข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะงานจะประกอบไป
ด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อบังคับ ประกาศ เอกสารหลักสูตร แนวปฏิบัติต่างๆ
2. กระบวนการการทางานของการขอเสนอหลั กสู ตรใหม่ หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง (ใหญ่ )
และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) (Workflow)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรเสนอหลักสูตร

ผู้ศึกษาได้ทาการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน
จากประกาศสถาบั นบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และหลั กสู ตร
ปรับปรุง โดยผู้ศึกษาทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพถึงความแตกต่างในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
เสนอหลักสูตร จาแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยทาการรวบรวมข้อมูลจาก เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อบังคับ ประกาศ เอกสารหลักสูตร แนวปฏิบัติต่างๆ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

จากข้อมูลประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ และได้จัดทาเป็นผังขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามตารางที่
3.1 สัญลักษณ์และความหมายของ Work Flow และตารางที่ 3.2 กระบวนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน
ดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 3. 1 สัญลักษณ์และควำมหมำยของ Work Flow
สัญลักษณ์

ควำมหมำย
จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด

แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงาน

การปฏิบัติงาน

แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานหรือ
ประมวลผลงาน

การตัดสินใจ

แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง

ทิศทาง
จุดต่อเชื่อม

แทนทิศทางของขั้นตอนการ
ดาเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกัน
ตามหัวลูกศรชี้
แทนจุดเชื่อมต่อของผังงานในที่มีเส้น
มาบรรจบเพื่อจะไปสู่การทางานที่
เหมือนกัน
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ตำรำงที่ 3. 2 กระบวนกำรเสนอหลักสูตรของสถำบัน
ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

รำยละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
บรรจุแผน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/
Focus Group

1

ขั้นตอนที่ 1
- คณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย นาเสนอหลักสูตรที่ต้องการ - กองแผนงาน
เปิ ด ใหม่ บ รรจุ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
สถาบันฯ โดยส่งให้กองแผนงาน
ขั้นตอนที่ 2
- คณะ/วิทยาลัย - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการแต่งตั้ง
พัฒนาหลักสูตร(หรือที่เรียกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
อย่างอื่น)
ขั้นตอนที่ 3
คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการจัดวิพากษ์
หลักสูตร (Focus Group) จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตรเช่น ตลาดแรงงาน
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร
เป็นต้น

- คณะ/วิทยาลัย - รายงานการประชุม/วิพากษ์
หลักสูตร(หรือที่เรียกเป็นอย่าง
อื่น)
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1

จัดทากรอบ/หลักการ/เหตุผล
และความต้องการของสังคม

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบกรอบ

ถูกต้อง

สรุปเสนอที่ประชุม
2

รำยละเอียด

ผู้รับผิดชอบ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- คณะ/วิทยาลัย - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
- ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย
การศึกษา
- หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันฯ

ขั้นตอนที่ 4
คณะ/วิทยาลัย จัดทาและเสนอกรอบ
หลักการ เหตุผล ในการขอเปิดสอน
หลักสูตรใหม่ โดยนาประเด็นสาคัญจากการ
วิพากษ์หลักสูตรมายังกองบริการการศึกษา
เพื่อตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย ที่ขอเปิดหลักสูตร
จะต้องจัดทาภาระงานการสอนของอาจารย์
พร้อมทั้งประวัติและผลงานของอาจารย์
เป็นเอกสารแนบเพื่อพิจารณาด้วย
ขั้นตอนที่ 5
- เจ้าหน้าที่งาน
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ตรวจสอบกรอบ
หลักสูตร
หลักการ เหตุผล ที่เสนอมาเป็นไปตามแผน
ดาเนินการของคณะ/วิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และเกณฑ์ของสถาบันฯ
หากไม่ถูกต้องส่งคืนคณะ/วิทยาลัยปรับแก้
ขั้นตอนที่ 6
- เจ้าหน้าที่งาน
สรุปเป็นหนังสือเสนอรองอธิการบดีฝ่าย
หลักสูตร
วิชาการ เพื่อสั่งการให้นาเสนอที่ประชุม
ทคอ.การศึกษา เพื่อพิจารณากรอบ
หลักสูตร

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
- ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย
การศึกษา
- หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันฯ
- หนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม
ทคอ. การศึกษา
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รำยละเอียด

ขั้นตอนที่ 7
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณากรอบ
หลักสูตร

2
ไม่เห็นชอบ
1

พิจารณากรอบ
หลักสูตร

เห็นชอบ
สรุปเสนอที่ประชุม

รับทราบการเสนอกรอบหลักสูตรและนา
กรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม
ไม่อนุมัติ
สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- ที่ประชุม ทคอ. - รายงานการประชุม ทคอ.
การศึกษา
การศึกษา

พิจารณากรอบ
หลักสูตร

3

อนุมัติ

ขั้นตอนที่ 8
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปหนังสือเสนอ
อธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อ
สั่งการให้นาเสนอที่ประชุม ทคอ. เพื่อทราบ
ขั้นตอนที่ 9
ที่ประชุม ทคอ. รับทราบกรอบหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานประชุม ทคอ. จัดทาเอกสารเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบ
ขั้นตอนที่ 10
ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร

- หนังสือเสนอเข้าที่ประชุม ทคอ.

- ที่ประชุม ทคอ. - รายงานการประชุม ทคอ.
- เจ้าหน้าที่งาน
ประชุม ทคอ.
- ที่ประชุมสภา
สถาบัน

- รายงานการประชุมสภาสถาบัน
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3
จัดทาเอกสารหลักสูตร ( มคอ.2/สมอ.08)

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบหลักสูตร
ถูกต้อง

สรุปเสนอที่ประชุม

4

รำยละเอียด

ผู้รับผิดชอบ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 11
- คณะ/วิทยาลัย - แบบฟอร์ม มคอ.2/สมอ.08
คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร (มคอ.2/
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
สมอ.08) มายังกองบริการการศึกษา
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
- ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย
การศึกษา
- หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันฯ
ขั้นตอนที่ 12
- เจ้าหน้าที่งาน - แบบฟอร์ม มคอ.2/สมอ.08
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ตรวจสอบ รายละเอียด หลักสูตร
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
เนื้อหาของเอกสารหลักสูตร หากมีรายการที่
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ต้องแก้ไข กองบริการการศึกษาจะส่งคืนให้
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการแก้ไข (รายละเอียด
ระดับอุดมศึกษา
ในการตรวจสอบเอกสารหลักสูตร
- ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย
การศึกษา
- หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันฯ
ขั้นตอนที่ 13
- เจ้าหน้าที่งาน - หนังสือเสนอเข้าที่ประชุม ทคอ.
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเป็นหนังสือเสนอ
หลักสูตร
การศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อสั่งการให้
นาเสนอที่ประชุม ทคอ. การศึกษา
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4

รำยละเอียด

ผู้รับผิดชอบ
- ที่ประชุม ทคอ.
การศึกษา

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการประชุม ทคอ.
การศึกษา

ขั้นตอนที่ 15
คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะที่
ประชุม ทคอ.การศึกษา
ขั้นตอนที่ 16
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบมติที่ประชุม
ทคอ.การศึกษา กับหลักสูตร หากไม่ถูกต้องตาม
มติ ส่งคืนคณะปรับแก้ หากถูกต้องแล้วดาเนิน
ตามขั้นตอนที่ 17 ต่อไป

- คณะ/วิทยาลัย

- รายงานการประชุม ทคอ.
การศึกษา

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร
- คณะ/วิทยาลัย

- รายงานการประชุม ทคอ.
การศึกษา

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร

- หนังสือเสนอเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการ

ขั้นตอนที่ 14
ที่ประชุม ทคอ. การศึกษา พิจารณาหลักสูตร

เห็นชอบ
พิจารณาหลักสูตร

5

เห็นชอบมีข้อเสนอแนะ

ปรับแก้
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบหลักสูตร
ถูกต้อง

5

สรุปเสนอที่ประชุม

6

ขั้นตอนที่ 17
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเป็นหนังสือเสนอ
อธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อสั่ง
การให้นาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
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รำยละเอียด

ขั้นตอนที่ 18
ที่ประชุมสภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรองเนื้อหา
สาระของหลักสูตร

6

เห็นชอบ
7

ผู้รับผิดชอบ
- ที่ประชุมสภา
วิชาการ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการประชุมสภาวิชาการ

- คณะ/วิทยาลัย

- รายงานการประชุมสภาวิชาการ

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร
- คณะ/วิทยาลัย

- รายงานการประชุมสภาวิชาการ

กลั่นกรองเนื้อหา
หลักสูตร

เห็นชอบมีข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 19
คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะที่
ประชุมสภาวิชาการ
ขั้นตอนที่ 20
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบมติที่ประชุม
สภาวิชาการกับหลักสูตร หากไม่ถูกต้องตามมติ
ส่งคืนคณะปรับแก้ หากถูกต้องแล้วดาเนินตาม
ขั้นตอนที่ 21 ต่อไป

ปรับแก้

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
หลักสูตร
ถูกต้อง
7

22
ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
7
สรุปเสนอที่ประชุม

รับทราบ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติหลักสูตร

สิ้นสุด

รำยละเอียด

ผู้รับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือเสนอเข้าที่ประชุม ทคอ.

ขั้นตอนที่ 22
ที่ประชุม ทคอ. ทราบ

- ที่ประชุม ทคอ.

- รายงานการประชุม ทคอ.

ขั้นตอนที่ 23
ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร

- เจ้าหน้าที่งาน
สภาสถาบัน

- รายงานการประชุมสภาสถาบัน

ขั้นตอนที่ 24
เมื่อสภาสถาบันอนุมัติหลักสูตรเจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตรจัดทาประกาศให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเพื่อลงนาม

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร

- รายงานการประชุมสภาสถาบัน
- ประกาศให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร

ขั้นตอนที่ 21
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเป็นหนังสือเสนอ
อธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อสั่ง
การให้นาเสนอที่ประชุม ทคอ. เพื่อทราบ

อนุมัติ

จัดทาประกาศสถาบันให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร

8

23
ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
8
จัดทาแบบรายงานพร้อม
เอกสารหลักสูตร

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบเอกสาร
หลักสูตร

ถูกต้อง
9

รำยละเอียด

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ/วิทยาลัย

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์ม มคอ.2/สมอ.08
- แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
รายละเอียดหลักสูตร มคอ.04
หรือ แบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดหลักสูตร
มคอ.06

ขั้นตอนที่ 26
- เจ้าหน้าที่งาน
เมื่อได้รับเอกสารจากคณะ/วิทยาลัย เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารหลักสูตร (มคอ.2/สมอ.08) และแบบ
รายงาน มคอ.04 หรือ มคอ.06

- แบบฟอร์ม มคอ.2/สมอ.08
- แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
รายละเอียดหลักสูตร มคอ.04
หรือแบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดหลักสูตร
มคอ.06

ขั้นตอนที่ 25
คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร (มคอ.2/
สมอ.08) และแบบรายงาน มคอ.04 หรือ มคอ.06
และนาส่งกองบริการการศึกษา
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9

จัดเตรียมเอกสารหลักสูตรและ
จัดทาหนังสือและนาเอกสารข้อมูล
ส่ง สกอ.

สกอ.รับทราบ

10

รำยละเอียด

ขั้นตอนที่ 27
เมื่อคณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตรมายัง
กองบริการการศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่หลักสูตร
จัดทาหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแจ้งหลักสูตรที่ผ่านการให้ความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน เสนออธิการบดีผ่าน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อลงนาม

ขั้นตอนที่ 28
สานักงานคณะกรรมการตอบรับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร

- สกอ.

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือ แจ้งหลักสูตรที่ผ่านการ
ให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
- แบบฟอร์ม มคอ.2/สมอ.08
- แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
รายละเอียดหลักสูตร มคอ.04
หรือ แบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดหลักสูตร
มคอ.06
- ประกาศให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร
- รายงานการประชุมสภาสถาบัน
- หนังสือตอบรับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
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แจ้งผลการรับทราบหลักสูตร
จาก สกอ.

รำยละเอียด

ขั้นตอนที่ 29
เจ้าหน้าที่หลักสูตรจัดทาหนังสือเสนออธิการบดี
ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อโปรดทราบ
การรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร จาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเมื่อ
ลงนามรับทราบแล้วจึงทาบันทึกข้อความแจ้ง
คณะเพื่อทราบต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือ แจ้งหลักสูตรที่ผ่านการ
ให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
- หนังสือตอบรับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร

สิ้นสุด

ขอบเขตกำรวิเครำะห์

กระบวนการเสนอหลักสูตร (ตารางที่ 3.2) จะเป็นขั้นตอนโดยรวม โดยไม่ได้จาแนกประเภทของการเสนอหลักสูตรอย่างชัดเจน ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะ
ทาการวิเคราะห์กระบวนการและแสดงความแตกต่างของขั้นตอน ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่
2. ขั้นตอนหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)
3. ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการว่ามีขั้นตอนที่เหมือนและต่างกันอย่างไร โดยอธิบายเป็นตารางพร้อมคาบรรยายให้
เห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นใน บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ต่อไป

บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์
การวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นตอนการเสนอหลักสูตรโดยแยกตาม
ประเภทการเสนอหลักสูตรออกเป็น การเสนอหลักสูตรใหม่ การเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) จากกระบวนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ ถึงขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ และได้จัดทาเป็นผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และขั้นตอนการดาเนิน การ ซึ่งทาให้ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่างกัน ของกระบวนการและ
ขั้นตอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอผลการวิเคราะห์ และแสดงความแตกต่าง
ของขั้นตอนมีลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่
2. ขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)
3. ขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)
4. สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลั กสูตร จ าแนกตาม
ประเภทหลั กสูตรใหม่ หลั กสู ตรปรั บปรุง (ใหญ่) และการปรั บ ปรุงแก้ไขหลั กสูตร
(เล็กน้อย)
5. สรุปความแตกต่างด้านเอกสารแบบฟอร์มในการเสนอหลักสูตร

ขั้นตอนกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอหลักสูตร

ผู้ศึกษาทาการวิเคราะห์ โดยจาแนกขั้นตอนการเสนอหลักสู ตรของหลั กสูตรทั้ง 3 ประเภท ใน
รู ป แบบตาราง ตามตาราง 4.1-4.3 และได้วิเคราะห์ ความเหมื อนและแตกต่ างกัน ตามตารางที่ 4.4
ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4. 1 ตำรำงแสดงขั้นตอนกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอหลักสูตรใหม่
ขั้นตอนที่
1
2
3
4
5
6
7

รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ
กระบวนกำรเสนอหลักสูตรใหม่
คณะ/วิทยาลัย บรรจุแผน
คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group
คณะ/วิทยาลัย จัดทากรอบ/หลักการ/เหตุผลและความต้องการของสังคม
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารกรอบหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณากรอบหลักสูตร

ขั้นตอนเสนอ
หลักสูตรใหม่
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ขั้นตอนที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ
ขั้นตอนเสนอ
กระบวนกำรเสนอหลักสูตรใหม่
หลักสูตรใหม่

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.

ที่ประชุม ทคอ. รับทราบกรอบ

สภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร

ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.
การศึกษา

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร

ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรองเนื้อหาหลักสูตร

คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภา
วิชาการ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุมทคอ. เพื่อทราบ

ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ

ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจาณาหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาประกาศสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาหนังสือเสนอ อธิการบดี และนาส่ง สกอ.

สกอ.รับทราบหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.

จากตารางที่ 4.1 ตารางแสดงขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่ พบว่า
ขั้นตอนเสนอหลักสูตรใหม่ คณะ/วิทยาลัย จะต้องดาเนินการตามกระบวนการเสนอหลักสูตรทั้งหมด 29
ขั้นตอนครบทุกขั้นตอน ตามลาดับ
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ตำรำงที่ 4. 2 ตำรำงแสดงขั้นตอนกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)
ขั้นตอนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ
กระบวนกำรเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)

ขั้นตอนเสนอ
หลักสูตร
ปรับปรุง
(ใหญ่)

คณะ/วิทยาลัย บรรจุแผน
คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หรือ 

คณะ/วิทยาลัย วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group

คณะ/วิทยาลัย จัดทากรอบ/หลักการ/เหตุผลและความต้องการของสังคม

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารกรอบหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา

ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณากรอบหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.

ที่ประชุม ทคอ. รับทราบกรอบ

สภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร

ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.
การศึกษา

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร

ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรองเนื้อหาหลักสูตร

คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภา
วิชาการ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุมทคอ. เพื่อทราบ

ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ

ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจาณาหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาประกาศสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาหนังสือเสนอ อธิการบดี และนาส่ง สกอ.

สกอ.รับทราบหลักสูตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
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จากตารางที่ 4.2 ตารางแสดงขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) พบว่า
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) คณะ/วิทยาลัย ไม่ต้องดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 การบรรจุแผน
และอาจมีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาหรับ
หลักสูตรใหม่กาหนดให้ดาเนินการแต่งตั้ง แต่ในส่วนของหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ แต่สาหรับ
หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) ต้องดาเนินการในขั้นตอนที่ 3 คือการวิพากษ์ /ประชุม/สัมมนา/Focus Group
ในส่วนของขั้นตอนที่ 4 – ขั้นตอนที่ 10 การเสนอหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) ไม่ต้องดาเนินการ และเมื่อ
ดาเนินการในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้คณะ/วิทยาลัยดาเนินการตามขั้นตอนที่ 11 – ขั้นตอนที่ 29
ตามลาดับ
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ตำรำงที่ 4. 3 ตำรำงแสดงขั้นตอนกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย)
ขั้นตอนที่

รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ
กระบวนกำรเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คณะ/วิทยาลัย บรรจุแผน
คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group
คณะ/วิทยาลัย จัดทากรอบ/หลักการ/เหตุผลและความต้องการของสังคม
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารกรอบหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณากรอบหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.
ที่ประชุม ทคอ. รับทราบกรอบ
สภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.
การศึกษา
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร
ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรองเนื้อหาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุมทคอ. เพื่อทราบ
ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ
ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจาณาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาประกาศสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาหนังสือเสนอ อธิการบดี และนาส่ง สกอ.
สกอ.รับทราบหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ขั้นตอนเสนอ
กำรปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย)

หรือ
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จากตารางที่ 4.3 ตารางแสดงขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการเสนอการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) พบว่าขั้นตอนการเสนอการปรั บปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) คณะ/วิทยาลัย ไม่ต้อง
ดาเนินการในขั้นตอน ที่ 1 การบรรจุแผน และอาจมีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาหรับหลักสูตรใหม่กาหนดให้ดาเนินการแต่งตั้ง แต่ในส่วนของหลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่หรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ ในส่วนของขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 10 การเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) ไม่ต้องดาเนินการ และเมื่อดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 หรือขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ให้คณะ/
วิทยาลัยดาเนินการตามขั้นตอนที่ 11 ถึง ขั้นตอนที่ 29 ตามลาดับ

32
ตำรำงที่ 4. 4 สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของกระบวนกำรเสนอหลักสูตร จำแนกตำมประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และกำรปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย)
ขั้นตอนที่
1

รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ
กระบวนกำรเสนอหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย บรรจุแผน

หลักสูตรใหม่


หลักสูตรปรับปรุง กำรปรับปรุงแก้ไข
หมำยเหตุ
(ใหญ่)
หลักสูตร(เล็กน้อย)


ส าหรั บ ขั้ น ตอนที่ 1 การบรรจุ แ ผน ก าหนดให้
จัดทาเฉพาะหลักสูตรใหม่เท่านั้น หากหลักสูตรที่
คณะประสงค์จะขอเปิดยั งไม่ได้อยู่ ในแผนปฏิบั ติ
ราชการของสถาบันฯ ให้ดาเนินการบรรจุแผนโดย
ติดต่อผ่ านกองแผนงานเพื่ อ ปรั บ แผนก่ อนเสนอ
หลักสูตรใหม่ต่อไป

2

คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร



หรือ

หรือ

การด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นา
หลั กสู ตรนั้ น ส าหรั บ หลั กสู ตรใหม่ กาหนดให้ ต้อง
ดาเนินการแต่งตั้ง สาหรับหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)
และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) อาจมี
การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้

3

คณะ/วิทยาลัย วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/
Focus Group







สาหรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) นั้น
ไม่ ไ ด้ ก าหนดให้ ต้ อ งด าเนิ น การจั ด การวิ พ ากษ์
หลั กสู ตร เนื่ องจากเป็ น การปรั บ ปรุ งเล็ กน้ อยใน
ส่วนของรายวิชา และเป็นการปรับปรุงที่ไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร
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ขั้นตอนที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ
กระบวนกำรเสนอหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย จัดทากรอบ/หลักการ/
เหตุผลและความต้องการของสังคม
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสาร
กรอบหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตร
เสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณากรอบ
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตร
เสนอที่ประชุม ทคอ.
ที่ประชุม ทคอ. รับทราบกรอบ
สภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร

หลักสูตรใหม่

คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสาร
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุม
ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณา
หลักสูตร












หลักสูตรปรับปรุง กำรปรับปรุงแก้ไข
หมำยเหตุ
(ใหญ่)
หลักสูตร(เล็กน้อย)


สาหรับขั้นตอนที่ 4-10 นั้น เป็นขั้นตอนการเสนอ
กรอบ สาหรับหลักสูตรใหม่ ตามประกาศสถาบัน


บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2551 เรื่อง ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง ข้อที่ 2 ได้กาหนดให้หลักสูตร


ใหม่น าเสนอเฉพาะหลั กการและเหตุผ ลที่ แ สดง
แนวทางความพร้อมของหลักสูตร ความต้องการ


ของสั ง คม และประโยชน์ จ ากการเปิ ด หลั ก สู ตร
รวมถึงความยั่งยืนของหลักสูตร ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า


กรอบหลักสูตรใหม่ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ทคอ.
การศึกษา ทคอ. และสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ


ก่อนดาเนินการเสนอรายละเอียดของหลักสูตรใน


ขั้นตอนถัดไป
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ขั้นตอนที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ
กระบวนกำรเสนอหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่
ประชุม ทคอ.การศึกษา
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้
เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุม
สภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร
ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรอง
เนื้อหาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่
ประชุมสภาวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้
เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่
ประชุมทคอ. เพื่อทราบ
ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ
ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจาณาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาประกาศ
สถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสาร
หลักสูตร

หลักสูตรใหม่


หลักสูตรปรับปรุง กำรปรับปรุงแก้ไข
(ใหญ่)
หลักสูตร(เล็กน้อย)




























































หมำยเหตุ

35
ขั้นตอนที่

รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ
กระบวนกำรเสนอหลักสูตร
27
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาหนังสือเสนอ
อธิการบดี และนาส่ง สกอ.
28
สกอ.รับทราบหลักสูตร
29
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการ
รับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
รวมขั้นตอน
หมายเหตุ: = ดาเนินการ, = ไม่ต้องดาเนินการ

หลักสูตรใหม่


หลักสูตรปรับปรุง กำรปรับปรุงแก้ไข
(ใหญ่)
หลักสูตร(เล็กน้อย)
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20 หรือ 21

19 หรือ 20

หมำยเหตุ

จากตารางที่ 4.4 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จาแนกตามประเภทหลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) พบว่าขั้นตอนที่ 1 การบรรจุแผน กาหนดให้จัดทาเฉพาะหลักสูตรใหม่เท่านั้น โดยหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)
ไม่ต้องดาเนินการในขั้นตอนการบรรจุแผน ซึ่งหากหลักสูตรที่คณะ/วิทยาลัย ประสงค์จะขอเปิดยังไม่ได้บรรจุหลักสูตรนั้นๆ อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ให้
ดาเนินการบรรจุแผนโดยติดต่อผ่านกองแผนงานเพื่อปรับแผนก่อนเสนอหลักสูตรใหม่ต่อไป ในขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาหรับ
หลักสูตรใหม่กาหนดให้ดาเนินการแต่งตั้ง แต่ในส่วนของหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) อาจมีการแต่งตั้งใหม่หรือไม่เปลี่ยนแปลงก็
ได้ ในขั้นตอนที่ 3 การวิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group กาหนดให้หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) ต้องดาเนินการ ส่วนกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) ไม่ได้กาหนดให้ต้องดาเนินการในขั้นตอนนี้ ในขั้นตอนที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 10 เป็นขั้นตอนการเสนอกรอบ สาหรับหลักสูตรใหม่ ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ข้อที่ 2 ได้กาหนดให้ดาเนินการเฉพาะหลักสูตรใหม่ ซึ่งกาหนดให้
นาเสนอเฉพาะหลักการและเหตุผลที่แสดงแนวทางความพร้อมของหลักสูตร ความต้องการของสังคม และประโยชน์จากการเปิดหลักสูตร รวมถึง ความยั่งยืนของหลักสูตร
ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่ากรอบหลักสูตรใหม่ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ที่ประชุม ทคอ. และสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ ก่อนดาเนินการเสนอรายละเอียดของหลักสูตร
ในขั้นตอนที่ 11 ถึงขั้นตอนที่ 29 จึงสิ้นสุดกระบวนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน

36

เอกสำรแบบฟอร์มในกำรนำเสนอหลักสูตร

สาหรับด้านเอกสารแบบฟอร์มในการนาเสนอหลักสูตรนั้น มีความแตกต่างกันทั้ง 3 ประเภทของ
การเสนอหลักสูตร โดยผู้ศึกษาทาการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง ซึ่งจะวิเคราะห์เฉพาะการจัดทาหนังสือ
เสนอแต่ละที่ประชุม และแบบฟอร์มในการจัดทาหลักสูตรเสนอที่ประชุม รวมถึงการเสนอหลักสูตรต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างกัน ตามตารางที่
4.5 ตารางสรุปความแตกต่างด้านเอกสารแบบฟอร์มในการเสนอหลักสูตร ดังต่อไปนี้

37
ตำรำงที่ 4. 5 สรุปควำมแตกต่ำงด้ำนเอกสำรแบบฟอร์มในกำรเสนอหลักสูตร
ลำดับที่

เอกสำรแบบฟอร์มในกำรเสนอหลักสูตร

หลักสูตรใหม่

1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือที่เรียกเป็นอย่างอื่น



2

เอกสารสรุปการวิพากษ์ ประชุม สัมมนา หลักสูตร หรือที่เรียกเป็น
อย่างอื่น



หลักสูตร
กำรปรับปรุง
หมำยเหตุ
ปรับปรุง(ใหญ่) แก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย)
หรือ
หรือ หลักสูตรใหม่กาหนดให้จัดทาเอกสาร
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นา
หลั กสู ตร ส าหรั บ หลั กสู ตรปรับปรุง
(ใหญ่ ) และการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
หลักสูตร(เล็กน้อย) อาจมีหรือไม่ก็ได้
ขึ้นอยู่กับหลักสูตรนั้นๆ จะปรับปรุง
ในส่วนนี้หรือไม่


ส าหรั บ เอกสารสรุ ป การวิ พ ากษ์
ประชุ ม สั ม มนา หลั ก สู ต ร หรื อ ที่
เรี ย กเป็ น อย่ า งอื่ น จั ด ท าเฉพาะ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับ ปรุง
(ใหญ่ ) เท่ า นั้ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ห ลั ก สู ต ร ( เ ล็ ก น้ อ ย ) นั้ น ไ ม่ ไ ด้
ก าหนดให้ ต้ อ งด าเนิ น การจั ด การ
วิ พ ากษ์ ป ระชุ ม สั ม มนา หลั ก สู ต ร
เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเล็ กน้ อย
ในส่ ว นของรายวิ ช า และเป็ น การ
ปรั บ ปรุ ง ที่ ไ ม่ ก ระทบโครงสร้ า ง
หลักสูตร

38
ลำดับที่

เอกสำรแบบฟอร์มในกำรเสนอหลักสูตร

หลักสูตรใหม่

3
4
5

หนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
หนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ.
แบบฟอร์ม มคอ.2





6

แบบฟอร์ม สมอ.08



7

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง



8
9
10
11

หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม ทคอ.
ประกาศให้ความเห็นชอบหลักสูตร






หลักสูตร
กำรปรับปรุง
หมำยเหตุ
ปรับปรุง(ใหญ่) แก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย)


จัดทาเฉพาะการเสนอหลักสูตรใหม่


เท่านั้น


การเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) จัดทาเอกสารตาม
แบบฟอร์ม มคอ.2


การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)
จัดทาเอกสารตามฟอร์ม สมอ.08


การจัดทาตารางเปรียบเทียบข้อ
แตกต่างจัดทาสาหรับการเสนอ
หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) โดยใส่ไว้ใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม และสาหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)
ให้จัดทาเป็นเอกสารแนบท้าย
แบบฟอร์ม สมอ.08
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ลำดับที่

เอกสำรแบบฟอร์มในกำรเสนอหลักสูตร

หลักสูตรใหม่

12

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.04
(ป.โท) หรือ มคอ.06(ป.เอก)



13

หนังสือแจ้งหลักสูตรที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันถึง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



หลักสูตร
กำรปรับปรุง
หมำยเหตุ
ปรับปรุง(ใหญ่) แก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย)


เป็นแบบฟอร์มสาหรับการจัดทา
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
(ใหญ่)



40
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.5 ตารางสรุปความแตกต่างด้านเอกสารแบบฟอร์มในการเสนอ
หลักสูตร พบว่า เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการเสนอหลักสูตรมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในการ
ยื่นขอเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) โดยหลักสูตร
ใหม่กาหนดให้จัดทาเอกสารลาดับที่ 1 เอกสารคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาหรับหลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง (ใหญ่ ) และการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร(เล็ ก น้ อ ย) อาจมี ก ารจั ด ท าเอกสารค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่มีการจัดทาเอกสารคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก็ได้
ขึ้นอยู่กับหลักสูตรนั้นๆ จะปรับปรุงในส่วนนี้หรือไม่ สาหรับ เอกสารลาดับที่ 2 เอกสารสรุปการวิพากษ์
ประชุม สัมมนา หลักสูตร หรือที่เรียกเป็นอย่างอื่น จัดทาเฉพาะหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่)
เท่านั้น การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) นั้นไม่ได้กาหนดให้ต้องดาเนินการจัดการวิพากษ์ประชุม
สัมมนา หลักสูตร เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยในส่วนของรายวิชา และเป็นการปรับปรุงที่ไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร ส่วนเอกสารลาดับที่ 3 หนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา และเอกสาร
ลาดับที่ 4 หนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ. จัดทาเฉพาะการเสนอหลักสูตรใหม่เท่านั้น หลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ไม่ต้องจัดทา การจัดทาเอกสารลาดับที่ 5 ตาม
แบบฟอร์ม มคอ.2 จะจัดทาเฉพาะการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) ในส่วนของการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ไม่ต้องจัดทา เอกสารลาดับที่ 6 แบบฟอร์ม สมอ.08 จะจัดทาเฉพาะ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) เท่านั้น ในส่วนของหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) ไม่ต้อง
จั ดทาในการจั ดทาเอกสารล าดับ ที่ 7 ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างจั ดทาส าหรั บ การเสนอหลั กสู ตร
ปรับปรุง(ใหญ่) โดยใส่ไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม และสาหรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสู ตร(เล็กน้อย) ให้จัดทา
เป็นเอกสารแนบท้ายแบบฟอร์ม สมอ.08 แต่สาหรับหลักสูตรใหม่ไม่ต้องจัดทา ในส่วนของเอกสารลาดับที่
8 หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา, เอกสารลาดับที่ 9 หนังสือเสนอหลักสูตรเข้า ที่
ประชุมสภาวิชาการ, เอกสารลาดับที่ 10 หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม ทคอ. และเอกสารลาดับที่ 11
ประกาศให้ความเห็นชอบหลักสูตร ต้องจัดทาทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ การยื่นขอเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) สาหรับเอกสารลาดับที่ 12 แบบรายงานข้อมูล
การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.04 (ป.โท) หรือ มคอ.06(ป.เอก) เป็นแบบฟอร์มสาหรับการ
จัดทาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) เท่านั้น หลักสูตรใหม่ไม่ต้องจัดทา สาหรับ เอกสารลาดับ
ที่ 13 หนังสือแจ้งหลักสูตรที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันถึงสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต้องจัดทาทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ การยื่นขอเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)
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ตำรำงที่ 4. 6 สรุปเอกสำรแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในแต่ละประเภทหลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรใหม่

เอกสำรที่ต้อง เอกสำรที่ต้อง
จัดทำ
จัดทำหรือ
ไม่จัดทำก็ได้
1-13
-

เอกสำรที่
ไม่ต้อง
จัดทำ
-

หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)

2,5,7-13

1

3,4,6

กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)

6-11, 13

1

2-5, 12

หมำยเหตุ
จัดทาทุกเอกสาร

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.6 สรุปเอกสารแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในแต่ละประเภทหลักสูตร พบว่า
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ ต้องจัดทาเอกสารลาดับที่ 1 – 13 ทุกเอกสาร ส่วนหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่)
เอกสารลาดับที่ 1 จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณี เอกสารที่ต้องจัดทาคือเอกสารลาดับที่ 2,5,7-13 เอกสารที่ไม่
ต้องจัดทาคือ 3,4,6 และขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเอกสารลาดับที่ 1 จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณี
เอกสารที่ต้องจัดทาคือเอกสารลาดับที่ 6-11, 13 และเอกสารที่ไม่ต้องจัดทาคือ 2-5, 12
ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แนบเอกสารแบบฟอร์มในการขอเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนที่ 1- 13 เพื่อความชัดเจน
ด้านเอกสาร และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในกระบวนการได้ดีขึ้น จึงแสดงภาพเอกสารตัวอย่างที่ต้องใช้สาหรับ
คณะ/วิทยาลัย เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วของการเสนอหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของกองบริการการศึกษา
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เอกสำรลำดับที่ 1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือที่เรียกเป็นอย่างอื่นนั้น

สาหรับหลักสูตรใหม่กาหนดให้จัดทาเอกสารคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดังภาพที่ 4.1
ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร ส่วนหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย)อาจมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรนั้นๆ มีการปรับปรุงคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรหรือไม่

ภาพที่ 4. 1 ตัวอย่างคาสั่งแต่ตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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เอกสำรลำดับที่ 2 เอกสารสรุปการวิพากษ์ ประชุม สัมมนาหลักสูตร หรือที่เรียกเป็นอย่าง

อื่น (เอกสารภาคผนวก 4) สาหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) ต้องจัดเตรียมเอกสารนี้
เพื่อน าเสนอที่ป ระชุม ส่ ว นการปรับ ปรุ งแก้ไขหลักสู ตร(เล็ กน้อย) ไม่ได้กาหนดให้ ต้องจั ด วิพากษ์
ประชุม สัมมนาหลักสูตร หรือที่เรียกเป็นอย่าง จึงไม่ต้องจัดทาเอกสารนี้

เอกสำรลำดับที่ 3,4 หนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม จัดทาเฉพาะหลักสูตรใหม่ เนื่องจาก

เป็นการนาเสนอกรอบหลักสูตร ดังภาพ 4.3 ตัวอย่างหนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ. การศึกษา
และภาพ 4.4 ตัวอย่างหนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ.

ภาพที่ 4. 2 ตัวอย่างหนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ. การศึกษา
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ภาพที่ 4. 3 ตัวอย่างหนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ.
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เอกสำรลำดับที่ 5 แบบฟอร์ม มคอ.2 จัดทาสาหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง

(ใหญ่) ผู้ศึกษาได้จัดทาเป็นสรุปการเขียนแบบฟอร์ม มคอ. 2 ไว้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการ
จัดทาเอกสาร โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดหัวข้อและรายละเอียดไว้ ดังนี้
(ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม มคอ.2)
หลักสูตร...............................................................สำขำวิชำ(ถ้ำมี)
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ...............)
ปีหลักสูตรจะเป็นปีที่สภาสถาบันอนุมัติให้เปิดหลักสูตร
เช่น สภาสถาบันอนุมัติหลักสูตรให้เปิดสอนในปี
การศึกษา 2562 แต่ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรจัดทา
ในปี พ.ศ. 2561 สกอ. ได้แจ้งแนวทางว่า ชื่อหลักสูตร
หน้าปกควรระบุปีตรงตามการเปิดสอนของหลักสูตร
นั้นๆ คือให้ใส่ปีหลักสูตรหน้าปกเป็นปี 2562
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะ: ใส่ชื่อคณะ/วิทยาลัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตัวอย่างเช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: ....................................................................
ตัวอย่างเช่น Master of Economics Program
ภาษาอังกฤษ: ..............................................................
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
ตัวอย่างเช่น เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็มภาษาไทย: ........................................................
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: ..................................................
ชื่อย่อภาษาไทย: ........................................................
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: ...................................................
3. วิชำเอก (ถ้ำมี)
กรณีมีสาขาวิชาเอก ให้ใส่ชื่อสาขาวิชาเอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กรณีไม่มีให้ใส่ว่า –ไม่มี4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
มติสภาวิชาการได้ให้นโยบาย ให้ใส่แผน/แบบการศึกษาของหลักสูตร และระบุรายละเอียด ดังนี้
แผน/แบบ..........ศึกษารายวิชา....หน่วยกิต ทาวิทยานิพนธ์...หน่วยกิต รวม......หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
5.2 ภำษำที่ใช้
หลักสูตรของสถาบันฯ ส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
ในหัวข้อนี้หากมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือมีการแยกเป็น
English Program จะใช้คาว่า ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ จะครอบคลุม
5.3 กำรรับเข้ำศึกษำ ระบุการรับนักศึกษาว่ารับนักศึกษาไทย หรือต่างชาติ หรือทั้งสองกลุ่ม
5.4 ควำมร่ วมมือ กับ สถำบัน อื่น ระบุ ว่าเป็ น หลั กสู ตรเฉพาะของสถาบั น ที่จั ด การเรี ยนการสอน
โดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ
- กรณี ห ลั ก สู ต รมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ในประเทศ ให้ ร ะบุ ชื่ อ
สถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือ และระบุด้วยว่าสถาบันการศึกษานั้นให้ความร่วมมือ
ในลักษณะใด
- กรณี ห ลั ก สู ต รมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งประเทศ ให้ ร ะบุ ชื่ อ
สถาบันการศึกษาและประเทศที่มีความร่วมมือและระบุว่าเป็นความร่วมมือในลักษณะใด
5.5 กำรให้ปริญญำแก่ผู้สำเร็จ กำรศึกษำ ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิช าเดียวหรื อให้ป ริ ญญา
มากกว่า 1 สาขาวิชา(กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่นๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็น
ปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
กรณีหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) แต่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญาให้
ตรวจสอบชื่อปริญญานั้นๆ ว่าได้อยู่ในพระราชกฤษฎีกาฯ ของสถาบัน และของคณะ
หรือไม่ หากไม่ได้กาหนดชื่อปริญญาดังกล่าวในพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ดาเนินการ
ปรับแก้พระราชกฤษฎีกาฯ เพื่อเพิ่มชื่อปริญญาโดยสามารถดาเนินการคู่ขนานกับการ
เสนอหลักสูตรได้
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6. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
กรณีหลักสูตรใหม่ระบุว่ำ หลักสูตร..................................(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ..........)
เปิดการสอนภาคการศึกษาที่..........ปีการศึกษา....................
กรณีหลักสูตรปรับปรุงระบุว่ำ หลักสูตร........................ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..........)
เปิดการสอนภาคการศึกษาที่..........ปีการศึกษา....................
กรณีหลักสูตรปรับปรุงและมีกำรเปลี่ยนชื่อหลักสูตร หลักสูตร.................(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ..........) ปรับปรุงจากหลักสูตร...............................(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ..........)
เปิดการสอนภาคการศึกษาที่..........ปีการศึกษา....................
คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร อนุมัติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่...../........ เมื่อวันที่ ...............
สภำสถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้ งที่...../........
เมื่อวันที่................
7. ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมารฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยปกติแล้วจะ +1ถึง2 ปี เนื่องจากหลักสูตรมี
ระยะเวลาในการการรับทราบและเผยแพร่
8. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังสำเร็จกำรศึกษำ
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
9. ชื่ อ นำมสกุ ล เลขประจ ำตั ว บั ต รประชำชน ต ำแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถาบันฯ นาเสนอในรูปแบบตารางตามตาราง 4.7 ฟอร์มตารางคุณวุฒิอาจารย์ โดยในช่องเลขบัตร
ประชาชนจะใส่เป็น xxxxxxxxxxxxx แทนการนาเลขจริงใส่ และนาเลขจริงใส่ในแบบรายงาน มคอ.04
และ มคอ.06 ในขั้นตอนที่ 25-26 การจัดทาและตรวจสอบเอกสารหลักสูตรที่จะส่งให้ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตำรำงที่ 4. 7 ฟอร์มตำรำงคุณวุฒิอำจำรย์
เลขประจาตัว ตาแหน่ง
ประชาชน
ทาง
วิชาการ
xxxxxxxxxxx

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา สถาบันที่ ปีที่สาเร็จ
สาเร็จ การศึกษา
การศึกษา

เกณฑ์ที่ควรรู้
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: อาจารย์ประจาหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหาร/
พัฒนาหลักสูตร และควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโท จานวน: อย่างน้อย 3 คน
คุณวุฒิ: ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ผลงาน: อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (ผลงานรอบ 5 ปีย้อนหลัง) เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/
เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้)
ระดับปริญญาเอก จานวน: อย่างน้อย 3 คน
คุณวุฒิ: ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์
ผลงาน: อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (ผลงานรอบ 5 ปีย้อนหลัง) เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/
เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้)
สาหรับการนาข้อมูลใส่ตาม ตาราง 4.7 ฟอร์มตารางคุณวุฒิอาจารย์นั้น จะต้องตรงกันกับ
ข้อมูลประวัติในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ด้วย

49
10. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
ระบุสถานที่ตั้ง กรณีมีศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ให้ระบุสถานที่ให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร. 02-727-3000
ศูนย์การศึกษาจังหวัด............................
ระบุที่ตั้ง.............................................................................โทร..........................
11. สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จำเป็นต้องนำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสูตร
11.1 สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
............................................................................................................................................... .......
......................................................................................................................................................
สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงสังคมและวัฒนธรรม
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
12. ผลกระทบจำก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรและควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถำบัน
12.1 กำรพัฒนำหลักสูตร
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
12.2 ควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถำบัน
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
13. ควำมสัมพันธ์(ถ้ำมี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภำควิชำอื่นของสถำบัน
อธิบ ายการบริ ห ารจั ดการ แผนความร่ ว มมือหรื อประสานงานร่ ว มกับ คณะอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้
มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
13.1 รำยวิชำที่เปิดสอนโดยหลักสูตรอื่นของสถำบัน ดังนี้
เปิดสอนโดยสำนักงำนอธิกำรบดี
สพ4000 พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
ND4000 Foundation for Graduate Studies
เปิดสอนโดยคณะภำษำและกำรสื่อสำร
............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................. .......
ดูเอกสารการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
เนื่องจากข้อกาหนดของแต่ละประเภทหลักสูตรแตกต่างกัน
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13.2 รำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นๆ
หากมีการเปิดให้หลักสูตรอื่นๆของสถาบันฯ เลือกเรียนได้หรือยกเว้นวิชาใดให้ระบุ
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
13.3 กำรบริหำรจัดกำร
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร
1. ปรัชญำ ควำมสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ระบุปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้
ความสามารถอย่างไร
1.1 ปรัชญำ
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ............................
1.2 วัตถุประสงค์
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
2. แผนพัฒนำปรับปรุง
สถาบันฯ นาเสนอหัวข้อนี้ในรูปแบบตาราง ดังตาราง 4.5 แผนพัฒนาปรับปรุง
ตำรำงที่ 4. 8 แผนพัฒนำปรับปรุง
แผนกำรพัฒนำ/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐำน/ตัวบ่งชี้
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หมวดที่ 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร
1. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่ง
ภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กาหนด
ระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ
2. กำรดำเนินกำรหลักสูตร
2.1 วัน-เวลำในกำรดำเนินกำรเรียนกำรสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- การระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษานั้นควรระบุในหลักสูตรให้สอดคล้องกับระดับการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้
ครบและชัดเจน สาหรับสถาบันฯ มีนโยบายให้กาหนดคุณสมบัติในข้อแรกโดยอิงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของสถาบันฯ ดังนี้ “สาหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาโท สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่วนหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า โดยสาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การ
รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา”
- การกาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาหรับแบบ 2(2.2) ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือต้อง
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ตามนัยของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังที่ สกอ. แจ้ง (ในเกณฑ์ฯ ไม่ได้ระบุ)
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2.3 ปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ
ระบุ ลั ก ษณะเฉพาะของนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสมั ค รเข้ า เรี ย นในหลั ก สู ต ร ที่ ต้ อ งน ามาประกอบการ
พิ จ ารณา เพื่ อ การก าหนดหลั ก สู ต ร (เช่ น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ข้ อ จ ากั ด ทางทั ก ษะ IT หรื อ ภาษา
คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวในการเรียน)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.4 กลยุทธ์ในกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ปัญหำ/ข้อจำกัดของนักศึกษำในข้อ 2.3
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.5 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี
ตำรำงที่ 4. 9 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ประเภทนักศึกษา
แผนการศึกษา.....
แผนการศึกษา.....
แผนการศึกษา.....
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
แผนการศึกษา.....
แผนการศึกษา.....
แผนการศึกษา.....

ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
25...... 25...... 25...... 25...... 25......

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ระหว่างจานวนที่รับเข้าและจานวนที่
จบการศึกษาต้องสอดคล้องใกล้เคียงความเป็นจริง
2.6 งบประมำณตำมแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.7 ระบบกำรศึกษำ
ปัจจุบันสถาบันฯ จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)
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2.8 กำรเทียบโอนหน่วยกิต รำยวิชำและกำรลงทะเบียนเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี)
การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษา
3. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ส่วนใหญ่จะระบุแยกตามแผน/แบบ โดยแจงรายละเอียดหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร รวมถึงแต่ละแผน/แบบนั้น มีการเรียนรายวิชาและทา
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ กี่หน่วยกิต รวมถึงเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ
โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
แบบ 2(2.2) รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษา โท-เอก และ
หากไม่สามารถจบ ปริญญาเอกสามารถรับปริญญาโทได้ จะต้องระบุให้
ชัดเจน ดังตัวอย่าง ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างการเขียนหัวข้อ 3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต

ภาพที่ 4. 4 ตัวอย่างการเขียนหัวข้อ 3.1 หลักสูตร 3.1.1 จานวนหน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น
หมวดวิชาให้สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันฯ ได้มีหลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชาและโครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน
ตามมติที่ประชุม ทคอ.ครั้งที่ 23/2550 ไว้ดังภาพ 4.5 หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชาและ
โครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน

ภาพที่ 4. 5 หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชาและโครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน
ข้อกาหนดที่ควรรู้
- มติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2554 ได้มีมติไว้สาหรับหมวดวิชาเอก ดังนี้
“จานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เพื่อให้ครอบคลุม
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา” มติที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติ
เกี่ยวกับการกาหนดจานวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาหลัก และหมวดวิชาเอก ดังนี้
“โครงสร้างหลักสูตรระหว่างแผน ก และแผน ข จานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาหลัก
และหมวดวิชาเอกควรมีจานวนเท่ากันทั้งสองแผน”
ในกานี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ โดยแบ่งการจัดทาตารางโครงสร้างเป็น
ระดับปริญญาโท ดัง ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างตารางโครงสร้างหลั กสูตรระดับปริ ญญาโท และ
ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างตารางโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก ดังนี้
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ภาพที่ 4. 6 ตัวอย่างตารางโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท

ภาพที่ 4. 7 ตัวอย่างตารางโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก
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3.1.3 รำยวิชำ ให้ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวนหน่วยกิต
จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง

ข้อกาหนดที่ควรรู้
- ตามบันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทาและเสนอหลักสูตร ตามมติที่
ประชุมสภาวิชาการ เมื่อครั้งที่ 1/2551 ซึ่งมีมติให้แก้ไขเลขรหัสวิชา
จากเดิมที่กาหนดไว้เป็นเลข 3 หลัก ให้เพิ่มเป็นเลข 4 หลัก
- การกาหนดรหัสของวิชาในหลักสูตรของสถาบันฯ ตัวอักษรนั้น
กาหนด 2-4 ตัวอักษร และตัวเลข 4 หลัก(ตามหลักเกณฑ์ ภาพ 4.5
หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชาและโครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน)
3.1.4 แผนกำรศึกษำ

ข้อควรรู้
- ตามบันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทาและเสนอหลักสูตร ที่ประชุมสภา
วิชาการ เมื่อครั้งที่ 1/2551 ได้มีมติในเรื่องการเขียนแผนการศึกษา
ดังนี้ “ในแผนการศึกษาของหลักสูตร ให้ระบุ วิชาที่จะต้องเรียนตาม
หลักสูตรไว้ในแผนการศึกษาด้วย ยกเว้นวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาเลือก
เรียน ให้ใส่เลขหมวดวิชาแล้วตามด้วย “xxx” เช่น วิชาในหมวดวิชา
เลือกที่กาหนดให้นักศึกษาเลือกเรียน ก็ให้ใส่เลขรหัส “7xxx เป็นต้น”
- ในกรณีการเขียนแผนการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ได้รับ
คาแนะนาจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า การระบุใน
แผนการศึกษานั้น ควรแบ่งย่อยจานวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนและ
จบตามแผนการศึกษาปกติเป็นจานวนปี/ภาคเพื่อให้ทราบถึงแผนการ
ศึกษาปกติเรียนกี่ปี/ภาค)
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3.1.5 คำอธิบำยรำยวิชำ
ข้อควรรู้
- หลักสูตรภาษาไทยจัดทาคาอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- คาอธิบายรายวิชาควรมีลักษณะเป็นสากลและมีรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม
หลักสูตร
- คาอธิบายภาษาไทยไม่ควรมีศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากไม่สามารถหา
คาแปลภาษาไทยมาใช้ได้ อาจใช้การเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยแทน
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชำชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาหรับคุณวุฒิอาจารย์นั้น สถาบันฯ นาเสนอในรูปแบบตารางตาม ตาราง 4.7 ฟอร์มตาราง
คุณวุฒิอาจารย์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในหมวดที่ 1 ข้อที่ 9
3.2.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบุชื่ออาจารย์ประจาหลักสู ตรซึ่งมีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีคุณสมบัติและจานวน สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

เกณฑ์ที่ควรรู้
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: อาจารย์ประจาหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหาร/
พัฒนาหลักสูตร และควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโท จานวน: อย่างน้อย 3 คน
คุ ณ วุ ฒิ : ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ผลงาน: อย่ างน้ อย 3 รายการ โดยอย่ างน้ อย 1 รายการต้องเป็ น
ผลงานวิ จั ย (ผลงานรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง ) เป็ น ผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/
เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้)
ระดับปริญญาเอก จานวน: อย่างน้อย 3 คน
คุ ณ วุ ฒิ : ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์
ผลงาน: อย่ างน้ อย 3 รายการ โดยอย่ างน้ อย 1 รายการต้องเป็ น
ผลงานวิ จั ย (ผลงานรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง ) เป็ น ผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/
เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้)
สาหรับการนาข้อมูลใส่ตาม ตาราง 4.7 ฟอร์มตารางคุณวุฒิอาจารย์นั้น จะต้องตรงกันกับ
ข้อมูลประวัติในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ด้วย
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3.2.2 อำจำรย์ประจำหลักสูตร ระบุอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์ที่ควรรู้
อำจำรย์ประจำหลักสูตร: อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตร
ที่เปิดสอน
ระดับปริญญาโท จานวน: ไม่จากัด
คุณวุฒิ: ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ผลงาน: อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (ผลงานรอบ 5 ปีย้อนหลัง) เป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่น
ได้)
ระดับปริญญาเอก จานวน: ไม่จากัด
คุณวุฒิ: ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ผลงาน: อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (ผลงานรอบ 5 ปีย้อนหลัง) เป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่น
ได้)
สาหรับการนาข้อมูลใส่ตาม ตาราง 4.7 ฟอร์มตารางคุณวุฒิอาจารย์นั้น จะต้องตรงกันกับ
ข้อมูลประวัติในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ด้วย
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3.2.3 อำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี)
เกณฑ์ที่ควรรู้
อำจำรย์พิเศษ:

ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา มีประสบการณ์สอน สามารถมีชั่วโมงสอนได้ไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบ
ระดับปริญญาโท คุณวุฒิ: ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ผลงาน: 1 รายการ เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา/เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้)
ระดับปริญญาเอกคุณวุฒิ: ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ผลงาน: 1 รายการ เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา/เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้)
สาหรับการนาข้อมูลใส่ตาม ตาราง 4.7 ฟอร์มตารางคุณวุฒิอาจารย์นั้น จะต้องตรงกันกับข้อมูล
ประวัติในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ด้วย
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำน หรือสหกิจศึกษำ) (ถ้ำมี)
สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม
ลงรายการสาคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4.2 ช่วงเวลำ
ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4.3 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน
เช่น 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำโครงงำนหรืองำนวิจัย (ถ้ำมี)
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบข้อกาหนดสาหรับการทาโครงงานด้วย
5.1 คำอธิบำยโดยย่อ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.2 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการทาโครงงานหรืองานวิจัย
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.3 ช่วงเวลำ
ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กาหนดให้ทาโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี ภาคการศึกษา
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.4 จำนวนหน่วยกิต
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.5 กำรเตรียมกำร
อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.6 กระบวนกำรประเมินผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่น อกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบั น คณะหรื อ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้นาอย่างโดดเด่น หรือมี
ความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลั กษณะดังกล่าว
โดยชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น
ตำรำงที่ 4. 10 คุณลักษณะพิเศษและกลยุทธ์
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาจะไม่ใช่ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) โดยจะเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาหลักสูตรนั้นๆ
2. กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน
อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้
(1) คาอธิบายทั่วๆ ไป เกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของความรู้
และทักษะนั้นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กาหนดเป็นอย่าง
น้ อย กรณีกระทรวงศึกษาธิการยั งมิ ได้ป ระกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิช าของหลั กสู ต รที่ จ ะ
พัฒนา/ปรับปรุง ให้สถาบันอุดมศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของระดับ
คุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากคาอธิบายในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 วิธีที่ 2
(2) คาอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะเหล่านั้น
(3) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์สาหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผล
นักศึกษา) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่ วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้
เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรมต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนาในตอนเริ่มหลักสูตร และ
งานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และทักษะที่กาหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา
สถาบันฯ จัดทาผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยจะอิงตามฟอร์มที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้ข้อเสนอแนะ คือ ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่าง TQF และ ELO ซึง่ ผู้เขียนยกตัวอย่างดังภาพที่ 4.8 ตัวอย่างตาราง
เทียบความเชื่อมโยงระหว่าง TQF กับ ELO และในส่วนของการเขียนกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผล
อาจเขียนเป็นในรูปแบบตาราง ดังภาพที่ 4.9 ตัวอย่างการนาเสนอกลยุทธ์การสอนในรูปแบบตาราง และภาพที่
4.10 ตัวอย่างการนาเสนอ กลยุทธ์การประเมินผลในรูปแบบตาราง หรือในรูปแบบบรรยาย ดังภาพที่ 4.11
ตัวอย่างการนาเสนอในรูปแบบบรรยาย
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ภาพที่ 4. 8 ตัวอย่างตารางเทียบความเชื่อมโยงระหว่าง TQF กับ ELO

ภาพที่ 4. 9 ตัวอย่างการนาเสนอกลยุทธ์การสอนในรูปแบบตาราง

64

ภาพที่ 4. 10 ตัวอย่างการนาเสนอกลยุทธ์การประเมินผลในรูปแบบตาราง
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ภาพที่ 4. 11 ตัวอย่างการนาเสนอในรูปแบบบรรยาย
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3. แผนที่ แ สดงกำรกระจำยควำมรั บ ผิ ด ชอบมำตรฐำนผลกำรเรี ย นรู้ จ ำกหลั ก สู ต รสู่ ร ำยวิ ช ำ
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุ
ว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บาง
เรื่องก็ได้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดผลการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชาให้มีครบทั้ง 5 ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ สาหรับกรณีที่การ
จัดการศึกษาในบางหลักสูตรอาจไม่สามารถกาหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้ครบทั้ง 5 ด้านนั้น
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการกาหนดแต่ละรายวิชาในทุกๆ
หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ
50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทาง
ปัญญา และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน ดังดูตัวอย่างการจัดทาได้จากภาพที่ 4.12
ตัวอย่างตาราง mapping

ภาพที่ 4. 12 ตัวอย่างตาราง mapping
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้เกณฑ์การประเมินตามที่กาหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ดังนี้
ระดับคะแนน ใช้ตามข้อบังคับสถาบันฯ
ว่าด้วยการศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษา หมายถึง ผลรวมของการทดสอบ การทาแบบฝึกหัด การเขียนรายงาน การสอบ
การฝึ กภาคสนาม และการประเมิน ผลในรู ป แบบอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ ผู้ ส อนกาหนด ผลการสอบ
วิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แสดงออกได้ดังนี้
A
=
4.0 หมายถึง Excellent (ดีเยี่ยม)
A=
3.7 หมายถึง Very good (ดีมาก)
B+ =
3.3 หมายถึง Good (ดี)
B
=
3.0 หมายถึง Fairly good (ดีพอใช้)
B=
2.7 หมายถึง Almost good (เกือบดี)
C+ =
2.3 หมายถึง Fair (พอใช้)
C
=
2.0 หมายถึง Almost Fair (เกือบพอใช้)
C=
1.7 หมายถึง Poor (ไม่พอใช้)
D
=
1.0 หมายถึง Very poor (ไม่พอใช้)
F
=
0
หมายถึง Failure (ตก)
W
หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน)
I
หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์)
S
หมายถึง Satisfactory (พอใจ)
U
หมายถึง Unsatisfactory (ไม่พอใจ)
AU
หมายถึง Audit (ร่วมฟัง)
P
หมายถึง Pass (ผ่าน)
IP
หมายถึง In Progress (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
T
หมายถึง Terminate (ให้ยุติ)
TR
หมายถึง Transfer, work with which there is no
comparable grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน)
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2. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะแตกต่าง
กันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
............................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. .......................
3. เกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การสาเร็จ การศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่มีผลบังคับใช้) และ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่มีผลบังคับใช้) หากมี
ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ฯ และข้อบังคับฯ ดังกล่าวข้างต้นสามารถระบุเพิ่มเติมได้

หมวดที่ 6 กำรพัฒนำอำจำรย์
1. กำรเตรียมกำรสำหรับอำจำรย์ใหม่
อธิบายกระบวนการที่ใช้สาหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้
มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่
ตนรับผิดชอบสอน
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................
2. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่คณำจำรย์
อธิบายถึงสิ่งที่จะดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................
2.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
2.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอื่นๆ
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
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หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
1. กำรกำกับมำตรฐำน
อธิ บ ายกระบวนการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่
ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
2. บัณฑิต
อธิบายคุณภาพบั ณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ การทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษำ
อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการ
ดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อำจำรย์
อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
อธิบ ายการบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรให้ มีป ระสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลอย่ างต่อเนื่ อง การ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการ
ประเมิน ที่ห ลากหลาย การจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผลการดาเนิ นงานหลั กสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
อธิบายระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่ว มของอาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลั กสูตร/อาจารย์
ประจาหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้การติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสู ตร
ประจาปีตามตัวบ่ งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลั กสู ตร
พัฒนาขึ้นโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8
สาหรับตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการของสถาบันฯ นั้น อยู่ระหว่างการตอบรับทราบจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันใช้ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามเดิม ดังภาพ 4.13 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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ภาพที่ 4. 13 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

71
หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
ควรคาถึงถึงประเด็นต่างๆ ในหมวดที่ 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสาคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
1. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สาหรับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้า
รับการอบรม การนากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือ
วิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการ
เรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จ ะน าผลการประเมิน ที่ ได้ มา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผน
ไว้ เช่น การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ
นักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนา
ความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ
2. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม
อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อการส่งข้อมูลต่างๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน
ภาพรวม และการบรรลุผ ลการเรียนรู้ ที่คาดหวังจากกลุ่ มบุคคล ดังนี้ 1) นั กศึกษาและบั ณฑิต
2)ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง
อธิบายกระบวนการทบทวนการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์

72

เอกสำรลำดับที่ 6 แบบฟอร์ม สมอ.08 เป็นเอกสารที่จัดทาสาหรับการปรับปรุง แก้ไ ข

หลักสูตร(เล็กน้อย) เท่านั้น โดยผู้ศึกษารวบรวมคาแนะนาในการจัดทาไว้ในเอกสาร ดังนี้
สีฟ้า = คาแนะนาในการใส่ข้อมูล

สมอ. 08

กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร............(ใส่ชื่อหลักสูตรทีจ่ ะปรับปรุงแก้ไข)......................
สำขำวิชำ..(ใส่สาขาวิชา(ถ้ามี))....... ฉบับปี พ.ศ. ..(ใส่ปีของเล่มที่เราจะปรับปรุงแก้ไข)......
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
.....................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่
...........(วันที่ได้รับทราบเล่มที่จะทาการปรับปรุงแก้ไข จาก สกอ. หากยังไม่รับทราบให้เว้นว่างไว้)..
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่
......................./.......................เมื่อวันที่................................................................... ........
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา
ตั้งแต่ภาคเรียนที่...........................................ปีการศึกษา...........................................เป็นต้นไป
4. เหตุผลในกำรปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
5. สำระในกำรปรับปรุงแก้ไข (ระบุส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน เช่น
ถ้าต้องการเปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ต้องระบุเลขประจารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ กลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาและคาอธิบายรายวิชา เป็นต้น)
5.1 .........................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
5.2 .........................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
5.3 ........................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
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6. โครงสร้ำงหลักสูตรภำยหลังกำรปรับปรุ งแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ...(ตามเกณฑ์ที่เล่มหลักสูตรนั้นใช้)...ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้
หมวดวิชำ

เกณฑ์กระทรวงศึกษำธิกำร

โครงสร้ำงเดิม

โครงกำรสร้ำงใหม่

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ
หมำยเหตุ

1) แบบฟอร์ม 1 ฉบับ ให้ใช้กับการปรับปรุงแก้ไข 1 หลักสูตรเท่านั้น
2) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเป็นรายหลักสูตร ฉะนั้น
การปรับปรุงแก้ไขในเรื่องหนึ่ง หากมีผลกระทบต่อหลักสูตรใดบ้าง มหาวิทยาลัย/
สถาบั น จะต้องแจ้ ง ให้ ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา รั บ ทราบเป็ น ราย
หลักสูตรเช่นกัน ยกเว้น การเปิดรายวิชาเลือกเสรี
3) ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขมีจานวนมากรายการ หรือการปรับปรุงแก้ไขนั้น
มี
ผลกระทบต่อการเสนอข้อมูลในเอกสารหลายแห่ง ควรจัดทาเป็นหลัก สูตรปรับปรุง
ใหม่ทั้งฉบับ
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
(..................................................)
ตาแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่............เดือน..........................พ.ศ............
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เอกสำรลำดับที่ 7 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง การจัดทาตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างจัดทาสาหรับการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่)
โดยใส่ไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม มคอ.2 และสาหรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ให้จัดทาเป็น
เอกสารแนบท้ายแบบฟอร์ม สมอ.08 ดังภาพที่ 4.14 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง

ภาพที่ 4. 14 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุง
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เอกสำรลำดับที่ 8-11 หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมต่างๆ นั้น เป็นเอกสารที่ทุก

ประเภทการเสนอหลั กสู ตรต้องดาเนิ น การ โดยแต่ล ะประเภทจะมีความแตกต่างกัน ในส่ ว นของ
ข้อความ ในการนาเสนอ ดังรูป 4.15 – 4.17 และในส่วนของชื่อวาระในการนาเสนอการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร(เล็ กน้ อย) นั้น ได้กาหนดไว้ ว่าเป็น การปรับปรุงแก้ไขในส่ว นใด เช่น (ปรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) (ปรับอาจารย์ประจาหลักสูตร) (ปรับเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก) เป็นต้น

ภาพที่ 4. 15 ตัวอย่างหนังสือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
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ภาพที่ 4. 16 ตัวอย่างหนังสือเสนอหลักสูตรเข้าสภาวิชาการ
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ภาพที่ 4. 17 ตัวอย่างหนังสือเสนอหลักสูตรเข้าทีประชุม ทคอ.
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เอกสำรลำดับที่ 12 เป็นแบบฟอร์มสาหรับการจัดทาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง

(ใหญ่) ผู้ศึกษาได้จัดทาเป็นสรุปการเขียนแบบฟอร์ม มคอ. 04 และ มคอ. 06 ไว้เพื่อให้เห็นภาพที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในการจัดทาเอกสารสาหรับสรุปส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดหัวข้อและรายละเอียดไว้ มีรายละเอียดดังนี้
**** สีเขียว = การนาข้อมูลจากเล่มหลักสูตรมาใส่
สีฟ้า = คาแนะนาในการใส่ข้อมูล

มคอ.04

แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับปริญญำโท
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
คณะ …………………………………………………………………………………………..

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)
(ภาษาไทย) ..............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
2. ชื่อปริญญา (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่)
(ภาษาไทย) ..............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
อักษรย่อปริญญา
(ภาษาไทย)...............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และคุยประจาตาแหน่งของสถาบัน
บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2554
 เป็นไปตามเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ.................
3. สถานภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม่
กาหนดเปิดสอน เดือน (ภาค1 สิงหาคม ภาค 2 มกราคม) พ.ศ. .........
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอน เดือน (ภาค1 สิงหาคม ภาค 2 มกราคม) พ.ศ......
ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ (ใส่ชื่อหลักสูตรก่อนปรับปรุงฉบับนี้สาหรับหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา (ใส่ปี พ.ศ. ที่เริ่มใช้ครั้งแรก)
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา (ใส่ปี พ.ศ. ของหลักสูตรก่อนที่จะปรับปรุงฉบับนี้)
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4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 6 ในเล่มมาใส่)
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่.......................
เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่..........................
เมื่อวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ...............
5. แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ .................
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 10 ในเล่มมาใส่)
 เฉพาะในสถาบัน
วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) (กรณีมีศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งให้ระบุ)
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.1 ในเล่มมาใส่)
 หลักสูตรปริญญาโท
อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช้ (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.2 ในเล่มมาใส่)
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)..........................
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).................
7.3 การรับผู้เข้าศึกษา (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.3 ในเล่มมาใส่)
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.4 ในเล่มมาใส่)
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน......................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................
เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการร่วม
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2
สถาบัน)
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7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้สาเร็จการศึกษา (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.5 ในเล่มมาใส่)
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
อื่นๆ (ระบุ)...............................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 8 ในเล่มมาใส่)
1. ................................................................................ 2. ..................................... ...............................
3. ................................................................................ 4. ....................................................................

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (นาหมวดที่ 2 ข้อที่ 1.1-1.2 ในเล่มมาใส่)
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...............................................
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ).............................................
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 มีกลยุทธ์ในการดาเนินการ
 มีการกาหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

หมวดที่ 3. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบจตุรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
.....................................................................................................................................
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคฤดูร้อน จานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์
ไม่มีภาคฤดูร้อน
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดาเนินการ
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา
 เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.2 ในเล่มมาใส่)
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)...................................................................
2.4 จานวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร (ใส่จานวนในปีแรก)
มาใส่)

คน (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.5 ในเล่ม

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.7 ในเล่มมาใส่)
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………..
2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
(นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.8 ในเล่มมาใส่)
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต
มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 3.1.1 ในเล่มมาใส่)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต
แบบศึกษาเต็มเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปีการศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา
แบบศึกษาบางเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปีการศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา
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3.2 โครงสร้างหลักสูตร (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 3.1.2 ในเล่มมาใส่)
แผน ก (เน้นการทาวิทยานิพนธ์)
แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี – ระบุ).......................................................
แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา.......................หน่วยกิต
แผน ข
ศึกษารายวิชา........................หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ.......................หน่วยกิต
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3.3 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 3.2.1 ในเล่มมาใส่)
ลาดับ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน ปี พ.ศ.
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)

1.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………

2.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………

3.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………
หมำยเหตุ

1. แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดประสบการณ์สอน
*2. แนบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

84

4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 4 ในเล่มมาใส่)
มี (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ) .....................................................
ไม่มี
5. การทาโครงงานหรือการวิจัย (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 5 ในเล่มมาใส่)
มี (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................
ไม่มี

หมวดที่ 4 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) (นาหมวดที่ 4 ข้อที่ 1 ใน
เล่มมาใส่)……………………………………………………………………………………………………………
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติม ............ ด้าน (ระบุ) ………………………………………………..
3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา
 มี
ไม่มี

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ

1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
 เกณฑ์การวัดผล (ระบุ) (เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษา)
เกณฑ์ขั้นต่ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ)............................................................................
เกณฑ์อื่น ๆ (ถ้ามี – (ระบุ).......................................................................................
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (นาหมวดที่ 5 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่)
มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) …………………………………………………………………
ไม่มี
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (นาหมวดที่ 4 ข้อที่ 5 ในเล่มมาใส่)
3.1 การสาเร็จการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์(ระบุ)..................................................................
…………………………………………………………………………….....................................
เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
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.

แผน ก แบบ ก 2
ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า.............. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ)..................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
 เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ) (นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา)
แผน ข
ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า.............. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า
 เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ) (นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา)

หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์

1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ (นาหมวดที่ 6 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)
มี (ระบุ).............................................................................................................
ไม่มี
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ (นาหมวดที่ 6 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่)
มีการพัฒนาด้านวิชาการ
มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล

หมวด 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร

หลักสูตรได้กาหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
*1. การกากับมาตรฐาน (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ
อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................
*2. บัณฑิต เช่น (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่)
คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................................
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*3. นักศึกษา เช่น (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 3 ในเล่มมาใส่)
การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
มีการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
มีกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน (การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)
อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................
*4. อาจารย์ เช่น (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 4 ในเล่มมาใส่)
มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่
มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................................
*5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง เช่น (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 5 ในเล่มมาใส่)
มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
มีการประเมินผู้เรียน กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................................
*6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 6 ในเล่มมาใส่)
มีระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มีการดาเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
*7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจานวน .............ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(ถ้ามีมากกว่าที่กาหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)
7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ………….ตัวบ่งชี้
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชา …………………...
จานวน ................................. ตัวบ่งชี้
7.3 เป็นตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 …………….ตัวบ่งชี้
7.4 มีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ................................................... ตัวบ่งชี้
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หมวดที่ 8 กำรประเมินและกำรปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร (นาหมวดที่ 8 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น
การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
การสอบถามจากนักศึกษา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล และการใช้สื่อการสอน
ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เช่น (นาหมวดที่ 8 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่)
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
3. มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ผ ลการด าเนิ น งานที่ ป รากฏในรายละเอี ย ด ของหลั ก สู ต ร โดย
(นาหมวดที่ 8 ข้อที่ 3 ในเล่มมาใส่)
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น (นาหมวดที่ 8 ข้อที่ 4 ในเล่มมาใส่)
การนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอหัวหน้าภาควิชา
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
(.......................................................)
ตาแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ...............
* หมำยถึง หัวข้อที่เพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
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**** สีเขียว = การนาข้อมูลจากเล่มหลักสูตรมาใส่
สีฟ้า = คาแนะนาในการใส่ข้อมูล

มคอ.06

แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับปริญญำเอก
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
คณะ …………………………………………………………………………………………..

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)
(ภาษาไทย) ..............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
2. ชื่อปริญญา (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่)
(ภาษาไทย) ..............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
อักษรย่อปริญญา
(ภาษาไทย)...............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และคุยประจาตาแหน่งของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2554
 เป็นไปตามเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ.................
3. สถานภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม่
กาหนดเปิดสอน เดือน (ภาค1 สิงหาคม ภาค 2 มกราคม) พ.ศ. .........
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอน เดือน (ภาค1 สิงหาคม ภาค 2 มกราคม) พ.ศ......
ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ (ใส่ชื่อหลักสูตรก่อนปรับปรุงฉบับนี้สาหรับหลักสูตรปรับปรุงใหญ่)
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา (ใส่ปี พ.ศ. ที่เริ่มใช้ครั้งแรก)
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา (ใส่ปี พ.ศ. ของหลักสูตรก่อนที่จะปรับปรุงฉบับนี้)
4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 6 ในเล่มมาใส่)
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่.......................
เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่..........................
เมื่อวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ...............
5. แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ .................
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6. สถานที่จัดการเรียนการสอน (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 10 ในเล่มมาใส่)
 เฉพาะในสถาบัน
วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) (กรณีมีศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งให้ระบุ)
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.1 ในเล่มมาใส่)
 หลักสูตรปริญญาเอก
อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช้ (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.2 ในเล่มมาใส่)
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)..........................
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).................
7.3 การรับผู้เข้าศึกษา (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.3 ในเล่มมาใส่)
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.4 ในเล่มมาใส่)
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน......................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................
เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการร่วม
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2สถาบัน)
7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้สาเร็จการศึกษา (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.5 ในเล่มมาใส่)
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
อื่นๆ (ระบุ)...............................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (นาหมวดที่ 1 ข้อที่ 8 ในเล่มมาใส่)
1. ................................................................................ 2. ..................................... ...............................
3. ................................................................................ 4. ....................................................................
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...............................................
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ).............................................
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีกลยุทธ์ในการดาเนินการ
มีการกาหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

หมวดที่ 3. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบจตุรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
............................................................................................................................. ........
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคฤดูร้อน จานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์
ไม่มีภาคฤดูร้อน
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดาเนินการ
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา
 เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
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2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.2 ในเล่มมาใส่)
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก
“ดีมาก” หมายถึง (ระบุ)....................................................................
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)...................................................................
2.4 จานวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร (ใส่จานวนในปีแรก) คน (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.5 ในเล่มมาใส่)
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.7 ในเล่มมาใส่)
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………..
2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) (นาหมวด
ที่ 3 ข้อที่ 2.8 ในเล่มมาใส่)
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต
มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 3.1.1 ในเล่มมาใส่)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต
แบบศึกษาเต็มเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปีการศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา
แบบศึกษาบางเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปีการศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา
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3.2 โครงสร้างหลักสูตร(นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 3.1.2 ในเล่มมาใส่)
แบบ 1 (เน้นการทาวิจัยโดยวิทยานิพนธ์)
แบบ 1.1 (ผู้สาเร็จปริญญาโท)
วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ (ถ้ามี – ระบุ)........................
แบบ 1.2 (ผู้สาเร็จปริญญาตรี)
วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ (ถ้ามี – ระบุ)........................
แบบ 2

แบบ 2.1

(ผู้สาเร็จปริญญาโท)

แบบ 2.2

(ผู้สาเร็จปริญญาตรี)

วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา........................หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ (ถ้ามี – ระบุ)........................
วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา........................หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ (ถ้ามี – ระบุ)........................
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3.3 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 3.2.1 ในเล่มมาใส่)
ลาดับ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน ปี พ.ศ.
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)

1.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………

2.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………

3.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………
หมำยเหตุ

1. แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดประสบการณ์สอน
*2. แนบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 4 ในเล่มมาใส่)
มี (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ) .....................................................
ไม่มี
5. การทาโครงงานหรือการวิจัย (นาหมวดที่ 3 ข้อที่ 5 ในเล่มมาใส่)
มี (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................
ไม่มี

หมวดที่ 4 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้)
(นาหมวดที่ 4 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)…………………………………………………………………………………………………
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติม ............ ด้าน (ระบุ) ………………………………………………..
3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) เพือ่ แสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
 มี
ไม่มี

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ

1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
 เกณฑ์การวัดผล (ระบุ) (เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่า
ด้วยการศึกษา)
เกณฑ์ขั้นต่ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ)............................................................................
เกณฑ์อื่น ๆ (ถ้ามี – (ระบุ).......................................................................................
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (นาหมวดที่ 5 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่)
มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ………………………………………………………………
ไม่มี
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (นาหมวดที่ 4 ข้อที่ 5 ในเล่มมาใส่)
3.1 การสาเร็จการศึกษา
แบบ 1
สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯ
กาหนด).......................................................................................................
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ)...........................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
เกณฑ์อื่น ๆ (ถ้ามี – ระบุ) (นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา)
แบบ 2
ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า....... (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯ
กาหนด)..........................................................................................................
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ)............................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
เกณฑ์อื่น ๆ (ถ้ามี - ระบุ) (นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา)

หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์

1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ (นาหมวดที่ 6 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)
มี (ระบุ).............................................................................................................
ไม่มี
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ (นาหมวดที่ 6 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่)
มีการพัฒนาด้านวิชาการ
มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล
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หมวด 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร

หลักสูตรได้กาหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
*1. การกากับมาตรฐาน (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่
มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................
*2. บัณฑิต เช่น (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่)
คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้
ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................
*3. นักศึกษา เช่น (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 3 ในเล่มมาใส่)
การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
มีการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
มีกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน (การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความ
พึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)
อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................
*4. อาจารย์ เช่น (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 4 ในเล่มมาใส่)
มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่
มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................
*5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 5 ในเล่มมาใส่)
มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย
มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
มีการประเมินผู้เรียน กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่
หลากหลาย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................
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*6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 6 ในเล่มมาใส่)
มีระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน
มีการดาเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
*7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจานวน .............ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ (ถ้ามีมากกว่าที่กาหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) (นาหมวดที่ 7 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)
7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ………….ตัว
บ่งชี้
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชา ……………...
จานวน ................................. ตัวบ่งชี้
7.3 เป็นตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ……….ตัวบ่งชี้
7.4 มีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก .............................................. ตัวบ่งชี้

หมวดที่ 8 กำรประเมินและกำรปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร (นาหมวดที่ 8 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น
การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
การสอบถามจากนักศึกษา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล และการใช้สื่อการสอน
ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวม เช่น (นาหมวดที่ 8 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่)
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
(นาหมวดที่ 8 ข้อที่ 3 ในเล่มมาใส่)
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น (นาหมวดที่ 8 ข้อที่ 4 ใน
เล่มมาใส่)
การนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอหัวหน้าภาควิชา
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

(ลงชื่อ)

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(.......................................................)
ตาแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ...............

* หมำยถึง หัวข้อที่เพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
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เอกสำรลำดับที่ 13 เป็นเอกสารที่การเสนอหลักสูตรทุกประเภทต้องจัดทาเพื่อแจ้งให้

คณะ/วิทยาลัยทราบถึงการรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาซึ่ง เจ้ าหน้าที่งานหลั กสูตรต้องจั ดทาเป็นหนั งสื อเสนออธิการบดีผ่ านรองอธิก ารบดี
ฝ่ ายวิช าการรั บทราบ ดังภาพที่ 4.18 ตัว อย่ างหนั งสื อเสนออธิการบดีผ่ านรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการแจ้ง สกอ. รับทราบหลักสูตร และหลังจากอธิการบดีรับทราบแล้วเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
จัดทาบันทึกแจ้งคณะรับทราบต่อไป ดังภาพ 4.19 ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงคณะ แจ้ง สกอ.
รับทราบหลักสูตร

ภาพที่ 4. 18 ตัวอย่างหนังสือเสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้ง สกอ. รับทราบหลักสูตร
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ภาพที่ 4. 19 ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงคณะ แจ้ง สกอ. รับทราบหลักสูตร

บทที่ 5
สรุป วิพำกษ์ และข้อเสนอแนะ
ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จาแนกตาม
ประเภทหลั ก สู ต รใหม่ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง (ใหญ่ ) และการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร(เล็ ก น้ อ ย) สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฉบับนี้ จะช่วยตอบสนองนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน เรื่อง การ
พัฒนาระบบบริห ารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็ นเลิ ศทางวิช าการ
รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของกองบริ การการศึกษา ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจจะบอกถึ ง
คุณภาพและมาตรฐาน สามารถนาข้อมู ลไปวางแผนในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักสูตรเข้าใจขั้นตอนและความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จาแนกตาม
ประเภทหลักสูตร และผลของการวิเคราะห์จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเสนอ
หลักสูตร ขั้นตอนการเสนอหลักสูต รใหม่ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) ขั้นตอนการเสนอการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร(เล็ ก น้ อ ย) ของงานพั ฒ นาหลั ก สู ต รและส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ของกองบริการการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จาแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะทาให้เข้าใจถึงกระบวนการเสนอหลักสูตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ว่ามีขั้นตอนที่เหมือนและต่างกันอย่างไร จะทาให้ทราบถึงความ
แตกต่างของขั้นตอนดังกล่าวได้ดีขึ้น
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ผลสรุปกำรศึกษำ

ผลสรุปการศึกษาเรื่อง วิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร
จาแนกตามประเภทหลั กสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตร(เล็ กน้ อย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตร ผู้ศึกษาทาการวิเคราะห์โดยจาแนกขั้นตอน
การเสนอหลักสูตรของหลักสูตรทั้ง 3 ประเภท และได้วิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างกัน แล้วพบว่า
 ขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่ พบว่าขั้นตอนเสนอ
หลักสูตรใหม่ คณะ/วิทยาลัย จะต้องดาเนินการตามกระบวนการเสนอหลั กสู ตร
ทั้งหมด 29 ขั้นตอนครบทุกขั้นตอน ตามลาดับ
 ขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) พบว่า
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) คณะ/วิทยาลัย ไม่ต้องดาเนินการใน
ขั้นตอนที่ 1 การบรรจุแผน และอาจมีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 2 การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องดาเนินการในขั้นตอนที่ 3 คือการ
วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group ในส่วนของขั้นตอนที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 10
การเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) ไม่ต้องดาเนินการ และเมื่อดาเนินการในขั้นตอน
ที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้คณะ/วิทยาลัยดาเนินการตามขั้นตอนที่ 11 ถึงขั้นตอนที่ 29
ตามลาดับ
 ขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)
พบว่าขั้นตอนการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) คณะ/วิทยาลัย ไม่
ต้องดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 การบรรจุแผน และอาจมีการดาเนินการในขั้นตอนที่
2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่ก็ได้ ในส่วนของขั้นตอนที่ 3 ถึง
ขั้นตอนที่ 10 การเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ไม่ต้องดาเนิน การ
และเมื่อดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 หรือขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ให้คณะ/วิทยาลัย
ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 11 ถึงขั้นตอนที่ 29 ตามลาดับ
 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จาแนกตาม
ประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) พบว่าขั้นตอนที่ 1 การบรรจุแผน กาหนดให้จัดทาเฉพาะหลักสูตรใหม่
เท่านั้น โดยหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ไม่
ต้องทาในขั้นตอนการบรรจุ แผน ซึ่งหากหลักสูตรที่คณะ/วิทยาลัย ประสงค์จะขอ
เปิ ด ยั ง ไม่ ไ ด้ บ รรจุ ห ลั ก สู ต รนั้ น ๆ อยู่ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการของสถาบั น ฯ ให้
ดาเนินการบรรจุแผนโดยติดต่อผ่านกองแผนงานเพื่อปรับแผนก่อนเสนอหลักสูตร
ใหม่ต่อไป ในขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลั กสู ตร
สาหรับหลักสูตรใหม่กาหนดให้ดาเนินการแต่งตั้ง แต่ในส่วนของหลักสูตรปรับปรุง
(ใหญ่) และการปรั บ ปรุ งแก้ไขหลักสู ตร(เล็กน้ อย) อาจมีการแต่งตั้งใหม่หรื อไม่
เปลี่ ยนแปลงก็ได้ ในขั้น ตอนที่ 3 การวิพากษ์/ประชุม/สั มมนา/Focus Group
กาหนดให้หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับ ปรุ ง (ใหญ่) ต้องดาเนินการ ส่วนการ
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ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ไม่ได้กาหนดให้ต้องดาเนินการในขั้นตอนนี้ ใน
ขั้นตอนที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 10 เป็นขั้นตอนการเสนอกรอบ สาหรับหลักสูตรใหม่ ตาม
ประกาศสถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง
ขั้น ตอนการขอเสนอหลั กสู ตรใหม่และหลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง ข้อที่ 2 ได้กาหนดให้
ดาเนินการเฉพาะหลักสูตรใหม่ ซึ่งกาหนดให้นาเสนอเฉพาะหลักการและเหตุผลที่
แสดงแนวทางความพร้อมของหลักสูตร ความต้องการของสังคม และประโยชน์จาก
การเปิดหลักสูตร รวมถึงความยั่งยืนของหลักสูตร ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่ากรอบหลักสูตร
ใหม่ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ทคอ. และสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ
ก่อนดาเนินการเสนอรายละเอียดของหลักสูตรในขั้นตอนที่ 11 ถึงขั้นตอนที่ 29 จึง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน
 ผลการวิเคราะห์สรุปความแตกต่างด้านเอกสารแบบฟอร์มในการเสนอหลักสูตร
พบว่า เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการเสนอหลักสูตรมีความแตกต่างกัน อย่าง
เห็ น ได้ ชั ด ในการยื่ น ขอเสนอหลั ก สู ต รใหม่ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง (ใหญ่ ) และการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) โดยขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ต้องจัดทา
เอกสารลาดับที่ 1 – 13 ทุกเอกสาร ส่วนหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) เอกสารลาดับที่
1 จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณี เอกสารที่ไม่ต้องจัดทาคือ 3,4,6 เอกสารที่ต้อง
จัดทาคือเอกสารลาดับที่ 2,5 7-13 และขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเอกสาร
ลาดับที่ 1 จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณี เอกสารที่ไม่ต้องจัดทาคือ 2-5, 12 เอกสาร
ที่ต้องจัดทาคือเอกสารลาดับที่ 6-11, 13

กำรวิพำกษ์ผลกำรศึกษำ

ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท
จานวน 28 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน 16 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 44 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของขั้นตอนการเสนอหลักสูตร จาแนกตาม
ประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาวิเคราะห์จากแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และเกณฑ์มาตรฐานที่มี
เงื่อนไขเกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก และจากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ทาให้พบว่าคณะ/วิทยาลัย มีการขอ
เสนอหลักสูตรเพิ่มขึ้นทุกปี แต่จากการทางานพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจต่อกระบวนการทางาน
ดังนั้น การวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จาแนกตามประเภท
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอ
หลักสูตร จาแนกตามประเภทหลั กสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลั กสู ตร
(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศึกษาว่าขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) มีขั้นตอน รายละเอียดที่เหมือน และต่างกัน
อย่างไร จะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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ตำรำงที่ 5. 1 ผลกำรเสนอหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี
ประเภทเสนอ/ปี
เสนอหลักสูตรใหม่
เสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)
เสนอกำรปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย)
เสนอปิดหลักสูตร
รวมต่อปี

2557
1
2

2558
5
4

2559
12
27

2560
4
13
29

2561
3
14
31

3

1
10

41

46

48

จากตารางที่ 5.1 ผลการเสนอหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี จะเห็นว่ามีการเสนอหลักสูตรเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) และหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) จากประสบการณ์ทางานที่
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา พบว่า
1. เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการดาเนินการผิดขั้นตอน และการจัดทาเอกสาร
ไม่ถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจและไม่ทราบถึงขั้นตอนการดาเนินงาน
และจัดทาเอกสารซึ่งมีความแตกต่างกันในการเสนอหลักสูตรประเภทต่างๆ
2. เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความลังเล/ไม่มั่นใจเกี่ยวกับการทาเอกสารตาม
ขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ ของการเสนอหลักสูตรของสถาบันฯ ประเภทต่างๆ ว่าได้จัดทา
เอกสารตามขั้นตอนต่างๆ ได้ครบถ้วนหรือไม่
3. เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ ขั้นตอนการดาเนินงาน
และเอกสารต่างๆ ที่แตกต่างกันในการเสนอหลักสูตรของสถาบัน ฯ ประเภทต่างๆ
การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จาแนกตามประเภทหลัก สูตรใหม่
หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการและขั้นตอน จะช่วยในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของ
หลั กสู ตรต่างๆ ลดข้อคาถาม ข้อสงสั ย รวมถึงได้ห ลั กสู ตรที่เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด ทาให้ การ
รับทราบหลักสูตรดาเนินการไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

105
1. กระบวนกำรเสนอหลักสูตรใหม่
กระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่ ทั้ง 29 ขั้นตอน รายละเอียดที่ความสาคัญต่อการนาเสนอ
หลักสูตรต้องดาเนินการตามกระบวนการเสนอหลักสูตรให้ครบทั้ง 29 ขั้นตอน ดังนี้
ตำรำงที่ 5. 2 รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอหลักสูตรใหม่
ขั้นตอนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ
กระบวนกำรเสนอหลักสูตรใหม่

คณะ/วิทยาลัย บรรจุแผน
คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group
คณะ/วิทยาลัย จัดทากรอบ/หลักการ/เหตุผลและความต้องการของสังคม
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารกรอบหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณากรอบหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.
ที่ประชุม ทคอ. รับทราบกรอบ
สภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร
ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรองเนื้อหาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุมทคอ. เพื่อทราบ
ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ
ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจารณาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาประกาศสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาหนังสือเสนอ อธิการบดี และนาส่ง สกอ.
สกอ.รับทราบหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
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รายละเอียดขั้น ตอนการดาเนิ น งานของกระบวนการน าเสนอหลักสู ตรใหม่ สามารถแยกเป็ น
ประเด็นหลักๆ ดังแผนภาพ ดังนี้

จัดทำแผน/
กรอบ

ตรวจสอบ

รอพิจำรณำ

จัดทำเอกสำร
หลักสูตร

สกอ.รับทรำบ
หลักสูตร

เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการตามขั้นตอนได้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดระบุอย่างถูกต้อง ทาให้
เจ้ าหน้ าที่คณะ และเจ้ าหน้ าที่วิทยาลัยไม่เกิดความสับ สนว่าทาควรตามขั้น ตอนอย่ างไร ดั งนั้ น จะลด
ความผิดพลาดด้านการจัดเตรียมเอกสาร และสามารถทางานต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระบวนกำรเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)
ขั้ น ตอนรายละเอี ย ดที่ ค วามส าคั ญ ต่ อ การน าเสนอหลั ก สู ต รต้ อ งด าเนิ น การตาม
กระบวนการเสนอหลักสูตรให้ครบทั้ง 21 ขั้นตอน ดังนี้
ตำรำงที่ 5. 3 รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอหลักสูตปรับปรุง(ใหญ่)
ขั้นตอนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ
กระบวนกำรหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)
คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group
คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร
ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรองเนื้อหาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุมทคอ. เพื่อทราบ
ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ
ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจาณาหลักสูตร
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ขั้นตอนที่
16
17
18
19
20
21

รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ
กระบวนกำรหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาประกาศสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาหนังสือเสนอ อธิการบดี และนาส่ง สกอ.
สกอ.รับทราบหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.

3. กระบวนกำรเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)
ขั้ น ตอนรายละเอี ย ดที่ ค วามส าคั ญ ต่ อ การน าเสนอหลั ก สู ต รต้ อ งด าเนิ น การตาม
กระบวนการเสนอหลักสูตรให้ครบทั้ง 20 ขั้นตอน ดังนี้
ตำรำงที่ 5. 4 รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย)
ขั้นตอนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ
กระบวนกำรเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)
คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร
ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรองเนื้อหาหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอที่ประชุมทคอ. เพื่อทราบ
ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ
ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจาณาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาประกาศสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย จัดทาเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดทาหนังสือเสนอ อธิการบดี และนาส่ง สกอ.
สกอ.รับทราบหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
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4. เอกสำรแบบฟอร์มในกำรนำเสนอหลักสูตร
สาหรับด้านเอกสารแบบฟอร์มในการน าเสนอหลั กสูตรนั้น มีความแตกต่างกันทั้ง 3
ประเภทของการเสนอหลักสูตร ความแตกต่างด้านเอกสารแบบฟอร์มในการเสนอหลักสูตร พบว่า
เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการเสนอหลักสูตรมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในการยื่นขอ
เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) โดยขั้นตอน
การเสนอหลักสูตรใหม่ต้องใช้เอกสารลาดับที่ 1 – 13 ทุกเอกสาร ส่วนหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่)
เอกสารลาดับที่ 1 จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณี เอกสารที่ไม่ต้องจัดทาคือ 3,4,6 เอกสารที่ต้อง
จัดทาคือเอกสารลาดับที่ 2,5 7-13 และขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเอกสารลาดับที่ 1 จะมี
หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณี เอกสารที่ไม่ต้องจัดทาคือ 2-5, 12 เอกสารที่ต้องจัดทาคือเอกสารลาดับ
ที่ 6-11, 13
เอกสำรแบบฟอร์มในกำรเสนอหลักสูตร
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรหรือที่เรียกเป็นอย่ำงอื่น
2. เอกสำรสรุปกำรวิพำกษ์ ประชุม สัมมนำ หลักสูตร หรือที่เรียกเป็นอย่ำงอื่น
3. หนังสือเสนอกรอบเข้ำที่ประชุม ทคอ.กำรศึกษำ
4. หนังสือเสนอกรอบเข้ำที่ประชุม ทคอ.
5. แบบฟอร์ม มคอ.2
6. แบบฟอร์ม สมอ.08
7. ตำรำงเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงระหว่ำงหลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุง
8. หนังสือเสนอหลักสูตรเข้ำที่ประชุม ทคอ.กำรศึกษำ
9. หนังสือเสนอหลักสูตรเข้ำที่ประชุมสภำวิชำกำร
10. หนังสือเสนอหลักสูตรเข้ำที่ประชุม ทคอ.
11. ประกำศให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร
12. แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตร มคอ.04 (ป.โท) หรือ
มคอ.06(ป.เอก)
13. หนังสือแจ้งหลักสูตรที่ผ่ำนกำรให้ควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันถึงสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ดังนั้น จากกระบวนการทางานหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) จะลดขั้นตอนในรายละเอียดการทางานลง รวมถึงความแตกต่างด้านเอกสารแบบฟอร์ม
ในการเสนอหลักสูตร พบว่า เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องจัดทาในการเสนอหลักสูตรมีความแตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัดในการยื่นขอเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) ทาให้เจ้าหน้าที่เห็นถึงความแตกต่างทางด้านรายละเอียดขั้นตอนและเอกสาร
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ยื่นประกอบการขอเสนอหลักสูตรอย่างชัดเจน เมื่อต้องดาเนินการทาเรื่องการ
ขอเสนอหลักสูตรสามารถเห็นแผนที่การทางานว่าควรดาเนินการอย่างไร และแต่ละกระบวนการมี
ความแตกต่างกันอย่างไรอย่างเห็นได้ชัด
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จากข้ อ มู ล ทั้ ง หมดเจ้ า หน้ า ที่ ข องคณะ/วิท ยาลั ย สามารถท าความเข้ า ใจและน าไป
ปรับปรุงกระบวนงานเสนอหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ สอดคล้อง
กับกระบวนการทางานของกองบริการการศึกษา และตรงกับแนวปฏิบัติในการนาเสนอหลักสูตร
ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา หลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนการเสนอหลั ก สู ต รของสถาบั น
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ บั ณ ฑิตศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ให้ มีความครบถ้ว น โดยยึ ดถือเป็ น
แนวทางในการทางาน เปรียบเสมือนคู่มือช่วยการทางานตั้งแต่ต้นจบครบกระบวนการทางาน
สามารถยื่นเสนอพิจารณาหลักสูตรได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จาแนก
ตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฉบับนี้ อาจมีข้อจากัดด้านการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย
มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ทาให้มีข้อจากัดด้านความรู้พื้นฐาน เนื่องจากกระบวนการเสนอ
หลั กสู ตรต้องอาศัยประสบการณ์ทางานและมีความรู้ พื้นฐานด้านงานการขอเสนอหลั กสูตร ตลอดจน
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตร ซึ่งจะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจถึงกระบวนการบาง
ขั้นตอนและการพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะทาให้การจัดทาหลักสูตรเกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้น
ทางคณะ/วิทยาลัยควรมีการถ่ายทอดความรู้และทาเป็นเล่มคู่มือเพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้และ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
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