


 

 

ค ำน ำ 

 

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เร่ือง การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตาม
ประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฉบับน้ีจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) และการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศึกษาว่าขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
ใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) มีขั้นตอนที่เหมือน และต่างกัน
อย่างไร ซึ่งจะท าให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ผลงานเชิงวิเคราะห์ฉบับน้ี ผู้ศึกษาด าเนินการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ข้อบังคับ ประกาศ เอกสารหลักสูตร แนวปฏิบัติ ค าแนะน าของหัวหน้างาน และจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน รวมเป็น
ระยะเวลากว่า 10 ปี 

การจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์ฉบับน้ีส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาขอขอบคุณ คุณสุวารี       
เกษเกษม ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนการก้าวหน้าในสายงาน คุณนิลาวัลย์     
เติมผล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน คุณทัศนีย์ อาด า นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการพิเศษ คุณธัญวรัตม์ การสมโชค นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่ให้ค าปรึกษาและ
แนะน าในการจัดท าผลงาน คุณนิภาวรรณ วังคะวิง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ คุณปวีณา   
กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ ที่ช่วยเหลือและเป็นแรงผลักดันให้ผลงานเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้ศึกษาหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่านอกจากประโยชน์จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานและเป็นเอกสารอ้างอิงศึกษา
เรียนรู้ต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับในข้อขี้แนะและจะน าไปพัฒนาให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ต่อไป 

   

        ลักษณา พุ่มเพ็ชร์ 

          เมษายน 2562 
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บทท่ี 1 บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 สถาบันได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันในเร่ือง “การพัฒนาระบบการบริหารงานต่างๆ 
ของสถาบันให้เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” เพ่ือให้การบริหารงานมีคุณภาพที่
เทียบเท่าระดับสากล รวมถึงผู้บริหารสถาบันได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับสถาบันให้ก้า วสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหรือยอมรับจากนานาประเทศในทุกด้าน และ
ได้ก าหนดกลยุทธ์โดยให้ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนากระบวนการท างานตามแนวทางระบบ
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในส่วนของกองบริการการศึกษา ที่สังกัด ใน
ส านักงานอธิการบดี จึงเห็นควรน าระบบการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมาใช้ในการพัฒนาการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ โดยกองบริการ
การศึกษาได้น าระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นระบบบริหารคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะสามารถช่วยในการบริหารจัดการงานของกองบริการการศึกษาให้มี
ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ  

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการทาง
การศึกษา และการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งงานที่รับผิดชอบจะต้องเกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุก
คนต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา  โดยมีกลุ่มงานภารกิจหลัก 5 กลุ่มงาน คือ งานพัฒนาหลักสูตร
และส่งเสริมการเรียนการสอน งานบริการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานสถิติและ
สารสนเทศการศึกษา งานบริหารและธุรการ เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ของคณะ และ
หน่วยงานภายนอกสถาบัน  

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน เป็นกลุ่มงานให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรที่
เปิดสอนในสถาบันและให้บริการทางด้านวิชาการ เป็นงานที่เกี่ยวกับหลักสูตรของสถาบันที่เปิดให้มีการ
เรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรนานาชาติ ซ่ึงปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท จ านวน 28 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 16 หลักสูตร รวมทั้งส้ิน 44 หลักสูตร ซึ่ง
ทุกหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวิธีการเสนอหลักสูตร
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เร่ือง ขั้นตอนการขอเสนอ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (เอกสารภาคผนวก 1)  ก าหนดขั้นตอนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน
ไว้เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ จากประกาศดังกล่าวสามารถอธิบายรายละเอียดการจัดท าและเสนอหลักสูตร โดยมี
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
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  กรณีที่ 1 การขอเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ คณะด าเนินการจัดวิพากษ์หลักสูตรจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหลักสูตร รวมถึงการน าหลักสูตรบรรจุแผนผ่านกองแผนงาน และน าเสนอกรอบของ
หลักสูตร หลักการและเหตุผลที่แสดงแนวทางความพร้อมของหลักสูตร ความต้องการของสังคม และ
ประโยชน์จากการเปิดหลักสูตร รวมถึงความย่ังยืนของหลักสูตร และน าเสนอผ่านที่ประชุมตามขั้นตอน 
เมื่อที่ประชุมสภาสถาบันมีมติอนุมัติกรอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ จึงด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) และน าเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ แล้ว เข้าที่ประชุมตาม
ขั้นตอน   โดยส่งให้กองบริการการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และน า
หลักสูตรเสนอที่ประชุมต่างๆ ตามประกาศสถาบันฯ เร่ือง ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตร
ปรับปรุง และเมื่อหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภาสถาบัน จึงจัดส่งหลักสูตรให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป  

  กรณีที่ 2 การเสนอหลักสูตรปรับปรุง คณะด าเนินการจัดวิพากษ์หลักสูตรจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตร เช่น ตลาดแรงงาน, ผู้ใช้บัณฑิต, ศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับหลักสูตร เป็นต้น จากน้ันด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และน าเสนอ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ แล้ว เข้าที่ประชุมตามขั้นตอน โดยส่งให้กองบริการ
การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และน าหลักสูตรเสนอที่ประชุมต่างๆ ตาม
ประกาศสถาบันฯ เร่ือง ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง และเม่ือหลักสูตรได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบัน จึงจัดส่งหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ต่อไป 

 จากการรวบรวมสถิติการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) ย้อนหลัง 5 ปี ดังปรากฏตามตารางที่ 1.1 สรุปการเสนอหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี 

ตำรำงท่ี 1. 1 สรุปกำรเสนอหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทเสนอ/ปี 2557 2558 2559 2560 2561 
เสนอหลักสูตรใหม่  - - - 4 3 
เสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)  1 5 12 13 14 
เสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) 2 4 27 29 31 
เสนอปิดหลักสูตร - 1 - -  

รวมต่อปี 3 10 41 46 48 
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 

 จากตารางที่ 1.1 สรุปการเสนอหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี จะเห็นว่ามีการเสนอหลักสูตรเพ่ิมขึ้นทุกปี 
โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) และหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) จากประสบการณ์ท างานที่
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่
คณะ/วิทยาลัย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการผิดขั้นตอน และการจัดท าเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน 
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เน่ืองจากไม่เข้าใจและไม่ทราบถึงความแตกต่างของการเสนอหลักสูตรประเภทต่างๆ  ทั้งน้ี การทีเ่จ้าหน้าที่
คณะทราบถึงความแตกต่างของขั้นตอน รายละเอียดต่างๆ ของการเสนอหลักสูตรของสถาบันฯ ประเภท
ต่างๆ จึงมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างย่ิง การที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียน
การสอน กองบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของคณะ วิทยาลัย มีความเข้าใจและทราบถึง
รายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติดังกล่าว จะช่วยในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ต่างๆ ลดข้อค าถาม ข้อสงสัย รวมถึงได้หลักสูตรที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้การรับทราบ
หลักสูตรด าเนินการไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ผู้ศึกษาจึงท าการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะท า
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ จะท าให้เข้าใจถึงกระบวนการเสนอหลักสูตรได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  

2. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) ว่ามีขั้นตอนที่เหมือนและต่างกันอย่างไร จะท าให้ทราบถึงความแตกต่าง
ของขั้นตอนดังกล่าวได้ดีขึ้น  

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สามารถน าข้อมูลไปวางแผนในการเสนอหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักสูตรเข้าใจขั้นตอนและความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร 
จ าแนกตามประเภทหลักสูตร 

3. ผลของการวิเคราะห์จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเสนอหลักสูตร 
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ของกองบริการการศึกษา 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ผลงานเชิงวิเคราะห์ฉบับน้ี เป็นการวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ ของกระบวนการ

เสนอหลักสูตร จ าแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

1. เร่ิมต้นต้ังแต่คณะจัดส่งหลักสูตรมายังกองบริการการศึกษาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุม ทคอ.
การศึกษา จนถึงเจ้าหน้าที่หลักสูตรแจ้งคณะถึงหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งเป็นส่วนที่กองบริการการศึกษา
ด าเนินการเป็นหลัก รวมถึงขั้นตอนก่อนและหลังความรับผิดชอบของกองบริการ
การศึกษา 

2. ขั้นตอนและวิธีการเสนอหลักสูตรน้ันต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ภายใน คือ ข้อบังคับ
สถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา มติที่ประชุม แนวปฏิบัติต่างๆ ส่วนหลักเกณฑ์ภายนอก คือ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559 และแนว
ปฏิบัติต่างๆ  

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชาน้ันมาก่อน และได้รับการ

บรรจุไว้ในแผน 

หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่มีการเปิดสอนอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย  เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน (ตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างช้าภายใน 5 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ  การปรับปรุงน้ีให้จัดท า
เป็นหลักสูตรเป็นรูปเล่มตามแบบ มคอ.2  ซึ่งมีการปรับสาระส าคัญของหลักสูตร อาทิ 

  - วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  - โครงสร้างหลักสูตร 

  - ชื่อหลักสูตร, สาขาวิชา, ปริญญา 

  - เน้ือหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะ 

  - ระบบการศึกษา  

  - แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  

- เพ่ิมแผนการศึกษา 

- มีการปรับปรุงมากรายการ หรือการปรับปรุงแก้ไขน้ัน มีผลกระทบต่อการเสนอข้อมูลใน
เอกสารหลายแห่ง 
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กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเฉพาะบางรายการที่
ไม่กระทบโครงสร้างของหลักสูตรและการเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารหลักสูตร 

ที่ประชุม ทคอ.กำรศึกษำ หมายถึง ที่ประชุมคณบดี/ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  

ที่ประชุม ทคอ. หมายถึง ที่ประชุมคณบดี/ผู้อ านวยการส านัก  

สภำวิชำกำร หมายถึง สภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

สภำสถำบัน หมายถึง สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

สถำบันฯ หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เจ้ำหน้ำที่หลักสูตร หมายถึง เจ้าหน้าที่ของกองบริการการศึกษาที่ปฏิบัติงานหน้าที่ตรวจสอบและ
เสนอหลักสูตร 

เจ้ำหน้ำที่คณะ/วิทยำลัย หมายถึง เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัยที่ปฏิบัติงานหน้าที่จัดท าเล่มหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 2  
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 
จ านวน 28 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 16 หลักสูตร รวมทั้งส้ิน 44 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของขั้นตอนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตาม
ประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาวิเคราะห์จากแนวปฏิบัติ  หลักเกณฑ์ และเกณฑ์มาตรฐานที่มี
เงื่อนไขเกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ขอบเขตงาน ของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการ
เรียนการสอน กองบริการการศึกษาและบทบาท  

2. แนวปฏิบัติในการน าเสนอหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. หลักเกณฑ์และข้ันตอนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน 

4. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ของกระบวนกำรเสนอหลักสูตรของสถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

เป็นงานให้บริการเกี่ยวกับการเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันและให้บริการทางด้านวิชาการ      
ที่ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ โดยสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบได้ ดังน้ี 

1. เสนอกรอบ หลักการ และเหตุผลที่คณะขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อผู้บริหารเพ่ือน าเข้าพิจารณา
ในที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ที่ประชุม ทคอ. และสภาสถาบัน  

2. ตรวจสอบหลักสูตรที่คณะส่งมาว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ก าหนดไว้ หรือไม่ หากถูกต้องน าเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ที่ประชุมสภา
วิชาการ ที่ประชุม ทคอ. และสภาสถาบันพิจารณาต่อไป เมื่อหลักสูตรผ่านการพิจารณา
ตามกระบวนการแล้วด าเนินการ ท าบันทึกเพ่ือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบหลักสูตรต่อไป 

3. ประสานงานกับคณะที่เสนอหลักสูตรและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้ังแต่เร่ิม
เสนอหลักสูตรตลอดจนกระทั่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการรับทราบ
หลักสูตร 
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บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และลักษณะงำนท่ีปฏิบัติของกระบวนกำร เสนอ
หลักสูตรของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

งานตรวจสอบและเสนอหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นกระบวนการส าคัญใน
การจัดท าหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ซึ่งท าให้ก่อประโยชน์ในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ 
และการรับทราบหลักสูตรด าเนินการไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือป้องกันการถูกประเมินหลักสูตร      
ไม่ผ่าน และปิดหลักสูตร โดยจ าแนกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานออกเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการประสานงาน ด้านการบริการ ดังต่อไปน้ี 

1. ด้ำนกำรวำงแผน 

วางแผนการด าเนินงานและจัดเตรียมข้อมูลในงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบและ
เสนอหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

1.1 การน าเสนอหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 

กรณีท่ี 1 การน าเสนอหลักสูตรใหม่  

กรณีท่ี 2 การน าเสนอหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

- หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) 
- การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) 

1.2 ขั้นตอนในการตรวจและเสนอหลักสูตร ประกอบด้วย 
(1) การเสนอกรอบหลักการและเหตุผลที่คณะขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อผู้บริหาร

เพ่ือน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ที่ประชุม ทคอ. และ     
สภาสถาบัน 

(2) การตรวจสอบเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ที่คณะส่งมาว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา 
รวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ที่ก าหนดไว้ หรือไม่  

(3) การน าเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ที่ประชุมสภาวิชาการ    
ที่ประชุม ทคอ. และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  

(4) การด าเนินการแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และให้
ความเห็นชอบหลักสูตร  

(5) การด าเนินการแจ้งคณะถึงหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว 
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3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

ด าเนินการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลกับคณะที่เสนอหลักสูตร 
ในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบและเสนอหลักสูตรของสถาบัน การประสานงาน
ระหว่างทีมงาน กลุ่มงานภายในกองและหน่วยงานภายในสถาบัน ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ และส่ือสารให้ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืนเข้าใจขั้นตอน 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น
ค าแนะน า และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง กับคณะที่เสนอหลักสูตร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

4. ด้ำนกำรบริกำร 

ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง ตอบข้อหารือ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เทคนิคต่างๆ ในงานตรวจสอบและเสนอหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
แก่คณะที่เสนอหลักสูตร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวปฏิบัติในกำรน ำเสนอหลักสูตรของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดแนวปฏิบัติ ในการน าเสนอหลักสูตรของแต่ละ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือถือปฏิบัติ ดังน้ี 

1. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสำขำวิชำนั้นมำก่อน) 
1.1 หลักสูตรที่เปิดสอนควรสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ และ

ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 

1.2 ควรผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่าง
อ่ืน 

1.3 ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย และ/หรือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

1.4 สถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและความพร้อมในการเปิดด าเนินการหลักสูตร      
ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืน ๆ 

1.5 หลักสูตรที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันก่อนเปิดสอน 

1.6 หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแล้ว 
ต้องเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพ่ือพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไม่ได้
ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตร 
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1.7 เอกสารที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

1) หลักสูตรที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดการจัดท าเอกสารหลักสูตรตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

2) แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรที่กรอกข้อมูลครบถ้วน โดยอธิการบดีลงนามรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลทั้งหมดพร้อมประทับตราสถาบันทุกหน้า 

3) ส าเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร 

4) เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล(CD/....) 
5) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณ์หรืออ้างอิง อาทิ ระเบียบหรือ

ข้อบังคับ ให้จัดท าเป็นเอกสารภาคผนวกแนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
1.8 ในกรณีที่ เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ
ด าเนินการเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน 

 
2. หลักสูตรปรับปรุง 

2.1 หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) เป็นการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร อาทิ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เน้ือหา
สาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา 

1) หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ คณะกรรมการวิชาการของสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่
พิจารณา 

2) หลักสูตรฉบับปรับปรุงก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบัน 

3) หลักสูตรฉบับปรับปรุง ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

4) หลักสูตรที่ ไ ด้ รับความเห็นชอบหรืออนุมั ติจากสภามหาวิทยาลัยหรือ        
สภาสถาบันแล้ว ต้องเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน     
30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพ่ือพิจารณารับทราบ
หรือรับรองหลักสูตร หากไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดอาจจะ
ไม่ได้รับการพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร 
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5) เอกสารที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

- หลักสูตรที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดการจัดท าเอกสารหลักสูตร
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และจัดท าตาราง
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

- แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรที่กรอกข้อมูลครบถ้วน โดยอธิการบดีลงนาม
รับรองความถูกต้องข้อมูลทั้งหมดพร้อมประทับตราสถาบันทุกหน้า 

- ส าเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง 

- เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
(CD/....) 

- หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณ์หรืออ้างอิง อาทิ ระเบียบ
หรือข้อบังคับ ให้จัดท าเป็นเอกสารภาคผนวกแนบท้ายหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ์ 

6) ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะด าเนินการเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบหรือรับรองหลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน 

 

2.2 กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) เป็นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การ
เปล่ียนชื่อรายวิชา การเปล่ียนรหัสวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการปรับค าอธิบาย
รายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ 

1) หลักสูตรปรับปรุงควรผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการระดับ
คณะ คณะกรรมการวิชาการของสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่
พิจารณา 

2) หลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบัน 

3) เอกสารที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดสาระของหลักสูตร ในส่วน        ที่
ต้องการปรับปรุงแก้ไขตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

4) ให้สถาบันจัดท าเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเป็นรายภาคการศึกษา 

5) ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายคร้ัง ให้รวบรวมและสรุปจัดท า
เป็นเอกสารฉบับเดียว 

6) ให้ส่งเอกสารตามข้อ 5) จ านวน 5 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล(CD/....) 
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หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรเสนอหลักสูตรของสถำบัน 
สถาบันฯ ได้มีประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551  เร่ือง 

ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ดังภาพ 2.1 ประกาศสถาบันฯ เร่ือง ขั้นตอนการ
เสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ได้ก าหนดขั้นตอนการเสนอหลักสูตรของสถาบันไว้เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติ จากประกาศดังกล่าว สามารถอธิบายรายละเอียดการจัดท าและเสนอหลักสูตร ซึ่งข้ันตอนการเสนอ
หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1  

     การขอเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ คณะน าเสนอกรอบของหลักสูตร หลักการและเหตุผล
ที่แสดงแนวทางความพร้อมของหลักสูตร ความต้องการของสังคม และประโยชน์จากการ
เปิดหลักสูตร รวมถึงความย่ังยืนของหลักสูตร และเม่ือที่ประชุมสภาสถาบันมีมติเห็นชอบ
การเปิดหลักสูตรใหม่ จากน้ันด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
และน าเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของ สถาบันฯ แล้ว 
เข้าที่ประชุมตามขั้นตอน โดยส่งให้กองบริการการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และน าหลักสูตรเสนอที่ประชุมต่างๆ ตามประกาศสถาบันฯ เร่ือง 
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง และเมื่อหลักสูตรได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบัน จึงจัดส่งหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบต่อไป  

  กรณีที่ 2  
การเสนอหลักสูตรปรับปรุง คณะด าเนินการจัดวิพากษ์หลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของหลักสูตร เช่น ตลาดแรงงาน , ผู้ใช้บัณฑิต, ศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน, ผู้ทรงคุณวุฒิ, 
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร เป็นต้น จากน้ันด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และน าเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบันฯ แล้ว เข้าที่ประชุมตามขั้นตอน โดยส่งให้กองบริการการศึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง และน าหลักสูตรเสนอที่ปร ะชุมต่างๆ          
ตามประกาศสถาบันฯ เร่ือง ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง และ
เมื่อหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบัน จึงจัดส่งหลักสูตรให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป 
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ภาพที่ 2. 1 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 

 จากภาพ 2.1 จะเห็นได้ว่าสถาบันฯ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกระบวนการเสนอหลักสูตร 
ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างหลักสูตรแต่ละประเภท ผู้ศึกษาจึงต้องการวิเคราะห์ความ
แตกต่างในกระบวนการดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการเสนอหลักสูตร และวางแผนในการ
จัดการเรียนการสอน  โดยต่อมาขั้นตอนการเสนอกรอบหลักสูตรใหม่ ได้มีการปรับเพ่ิม
ขั้นตอนการน าเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา เพ่ือพิจารณา โดยผู้ศึกษาจะกล่าวถึง
รายละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป   
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เกณฑ์มำตรฐำนหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558  
ผู้ศึกษาขอน าเสนอเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยยกหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ในคร้ังน้ี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (เอกสาร
ภาคผนวก 2) และแนวทางการบริหารเกณฑ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (เอกสารภาคผนวก 3) 
ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ ตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี  

จะเห็นได้ว่า ทุกหลักสูตรจะมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นระยะ ภายใน 5 ปี รวมถึงการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรที่มีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีเอกสารและรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ผู้ศึกษาจะ
กล่าวถึงรายละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป 

 

  

 

  



 

 

 

บทท่ี 3  

วิธีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ 
 
การศึกษาวิเคราะห์ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลัก

สูตร จ าแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะท าให้เข้าใจถึงกระบวนการเสนอหลักสูตรได้ชัดเจนย่ิงขึ้น และ
เพ่ือศึกษาขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) ว่ามีข้ันตอนที่เหมือนและต่างกันอย่างไร จะท าให้ทราบถึงความแตกต่างของขั้นตอนดังกล่าวได้ดี
ขึ้น  

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การศึกษาหาความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล และน ากระบวนการท างานมาท าการวิเคราะห์ขั้นตอน ใช้ตาราง
แจกแจงรายละเอียด แบ่งเป็นหัวข้อ ดังน้ี 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะงานจะประกอบไป
ด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อบังคับ ประกาศ เอกสารหลักสูตร แนวปฏิบัติต่างๆ 

2. กระบวนการการท างานของการขอเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)      
และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) (Workflow)  

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรเสนอหลักสตูร 
 ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน 
จากประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ือง ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุง โดยผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพถึงความแตกต่างในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
เสนอหลักสูตร จ าแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยท าการรวบรวมข้อมูลจาก เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ข้อบังคับ ประกาศ เอกสารหลักสูตร แนวปฏิบัติต่างๆ 

กำรวิเครำะห์ข้อมลู 
จากข้อมูลประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ือง ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และ

หลักสูตรปรับปรุง ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ และได้จัดท าเป็นผังขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 
3.1 สัญลักษณ์และความหมายของ Work Flow และตารางท่ี  3.2 กระบวนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน 
ดังต่อไปน้ี 
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ตำรำงท่ี 3. 1 สัญลักษณ์และควำมหมำยของ Work Flow 

สัญลักษณ์ ควำมหมำย 

 
 
 

จุดเร่ิมต้น/สิ้นสุด แทนจุดเร่ิมต้นและลงท้ายของผังงาน 

 
 
 

การปฏิบัติงาน 
แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานหรือ
ประมวลผลงาน 

 
 
 

การตัดสินใจ 
แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใด
อย่างหน่ึง 

 
 
 

ทิศทาง 
แทนทิศทางของขั้นตอนการ
ด าเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเน่ืองกัน
ตามหัวลูกศรช้ี 

 
 
 

จุดต่อเช่ือม 
แทนจุดเชื่อมต่อของผังงานในที่มีเส้น
มาบรรจบเพ่ือจะไปสู่การท างานที่
เหมือนกัน 
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ตำรำงท่ี 3. 2 กระบวนกำรเสนอหลักสูตรของสถำบัน 

ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

   

 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 1 
คณะ/วิทยาลัย น าเสนอหลักสูตรที่ต้องการ
เปิดใหม่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันฯ โดยส่งให้กองแผนงาน 

- คณะ/วิทยาลัย 
- กองแผนงาน 

 

 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 2 
คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

- คณะ/วิทยาลัย 
 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร(หรือที่เรียกเป็น
อย่างอ่ืน) 

 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 3 
คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการจัดวิพากษ์
หลักสูตร (Focus Group) จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตรเช่น ตลาดแรงงาน 
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร 
เป็นต้น 
 

- คณะ/วิทยาลัย 
 

- รายงานการประชุม/วิพากษ์
หลักสูตร(หรือที่เรียกเป็นอย่าง
อ่ืน) 

 

 

เริ่มต้น 

บรรจุแผน 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

พัฒนาหลักสตูร 

วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/ 

Focus Group 

1 
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ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 4 
คณะ/วิทยาลัย จัดท าและเสนอกรอบ
หลักการ เหตุผล ในการขอเปิดสอน
หลักสูตรใหม่ โดยน าประเด็นส าคัญจากการ
วิพากษ์หลักสูตรมายังกองบริการการศึกษา 
เพ่ือตรวจสอบ 
ทั้งน้ี คณะ/วิทยาลัย ที่ขอเปิดหลักสูตร
จะต้องจัดท าภาระงานการสอนของอาจารย์ 
พร้อมทั้งประวัติและผลงานของอาจารย์ 
เป็นเอกสารแนบเพื่อพิจารณาด้วย  

- คณะ/วิทยาลัย 
 

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

- ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย
การศึกษา 

- หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันฯ 

 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 5 
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ตรวจสอบกรอบ 
หลักการ เหตุผล ที่เสนอมาเป็นไปตามแผน
ด าเนินการของคณะ/วิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และเกณฑ์ของสถาบันฯ 
หากไม่ถูกต้องส่งคืนคณะ/วิทยาลัยปรับแก้  

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

- ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย
การศึกษา 

- หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันฯ 

 ข้ันตอนที่ 6 
สรุปเป็นหนังสือเสนอรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เพ่ือส่ังการให้น าเสนอที่ประชุม 
ทคอ.การศึกษา เพ่ือพิจารณากรอบ
หลักสูตร 

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

- หนังสือเสนอกรอบเข้าท่ีประชุม 
ทคอ. การศึกษา 
 

 

จัดท ากรอบ/หลักการ/เหตุผล
และความต้องการของสังคม 

สรุปเสนอที่ประชุม 

2 

1 

ตรวจสอบกรอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

                                                     
 
 

                                        
 

ข้ันตอนที่ 7 
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณากรอบ
หลักสูตร 

- ที่ประชุม ทคอ. 
การศึกษา 

- รายงานการประชุม ทคอ.
การศึกษา 

 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 8 
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปหนังสือเสนอ
อธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อ
ส่ังการให้น าเสนอที่ประชุม ทคอ. เพื่อทราบ 

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 
 

- หนังสือเสนอเข้าที่ประชุม ทคอ. 

 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 9 
ที่ประชุม ทคอ. รับทราบกรอบหลักสูตร 
เจ้าหน้าที่งานประชุม ทคอ. จัดท าเอกสารเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบ  

- ที่ประชุม ทคอ. 
- เจ้าหน้าที่งาน

ประชุม ทคอ. 

- รายงานการประชุม ทคอ. 

                                          
 
 
 

 
 
 

ข้ันตอนที่ 10 
ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร  
 
 
 
 

- ที่ประชุมสภา
สถาบัน 

- รายงานการประชุมสภาสถาบัน 

รับทราบการเสนอกรอบหลักสูตรและน า
กรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม 

พิจารณากรอบ
หลักสตูร 

2

พิจารณากรอบ
หลักสตูร 

สิ้นสุด 

3

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัติ 

1

สรุปเสนอที่ประชุม 
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ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 11 
คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร (มคอ.2/
สมอ.08) มายังกองบริการการศึกษา  

- คณะ/วิทยาลัย 
 

- แบบฟอร์ม มคอ.2/สมอ.08 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

- ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย
การศึกษา 

- หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันฯ 

 
 
 

ข้ันตอนที่ 12 
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ตรวจสอบ รายละเอียด
เน้ือหาของเอกสารหลักสูตร หากมีรายการที่
ต้องแก้ไข กองบริการการศึกษาจะส่งคืนให้
คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการแก้ไข (รายละเอียด
ในการตรวจสอบเอกสารหลักสูตร  

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

- แบบฟอร์ม มคอ.2/สมอ.08 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

- ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย
การศึกษา 

- หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันฯ 

 ข้ันตอนที่ 13 
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเป็นหนังสือเสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อส่ังการให้
น าเสนอท่ีประชุม ทคอ. การศึกษา 
 
 

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

- หนังสือเสนอเข้าที่ประชุม ทคอ. 
การศึกษา 

 

จัดท าเอกสารหลักสูตร ( มคอ.2/สมอ.08) 

3

ตรวจสอบหลักสูตร 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

สรุปเสนอที่ประชุม 

4



20 

 

ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนที่ 14 
ที่ประชุม ทคอ. การศึกษา พิจารณาหลักสูตร 

- ที่ประชุม ทคอ.
การศึกษา 

- รายงานการประชุม ทคอ.
การศึกษา 

 
 
 

ข้ันตอนที่ 15 
คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะที่
ประชุม ทคอ.การศึกษา  

- คณะ/วิทยาลัย - รายงานการประชุม ทคอ.
การศึกษา 

 ข้ันตอนที่ 16 
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบมติที่ประชุม 
ทคอ.การศึกษา กับหลักสูตร หากไม่ถูกต้องตาม
มติ ส่งคืนคณะปรับแก้ หากถูกต้องแล้วด าเนิน
ตามข้ันตอนที่ 17 ต่อไป 
 

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 
- คณะ/วิทยาลัย 

- รายงานการประชุม ทคอ.
การศึกษา 

 
 
 

ข้ันตอนที่ 17 
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเป็นหนังสือเสนอ
อธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือส่ัง
การให้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 
 
 

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

- หนังสือเสนอเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการ 

 

พิจารณาหลักสูตร 

4

เห็นชอบมีข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

สรุปเสนอที่ประชุม 

ปรับแก ้

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

6

ตรวจสอบหลักสูตร 

5

5
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ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 18 
ที่ประชุมสภาวิชาการ พิจารณากล่ันกรองเน้ือหา
สาระของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

- ที่ประชุมสภา
วิชาการ 
 

- รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

 
 
 

ข้ันตอนที่ 19 
คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะที่
ประชุมสภาวิชาการ 

- คณะ/วิทยาลัย - รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 20 
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบมติที่ประชุม
สภาวิชาการกับหลักสูตร หากไม่ถูกต้องตามมติ 
ส่งคืนคณะปรับแก้ หากถูกต้องแล้วด าเนินตาม
ขั้นตอนที่ 21 ต่อไป 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 
- คณะ/วิทยาลัย 

- รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

 

กลั่นกรองเน้ือหา
หลักสตูร 

6

ตรวจสอบ
หลักสตูร 

ถูกต้อง 

เห็นชอบ 

เห็นชอบมีข้อเสนอแนะ 

ปรับแก ้

7

ไม่ถูกต้อง 

7
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ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 21 
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเป็นหนังสือเสนอ
อธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อส่ัง
การให้น าเสนอที่ประชุม ทคอ. เพ่ือทราบ 
 

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 
 

- หนังสือเสนอเข้าที่ประชุม ทคอ. 

 
 
 

ข้ันตอนที่ 22 
ที่ประชุม ทคอ. ทราบ  

- ที่ประชุม ทคอ. - รายงานการประชุม ทคอ. 

  
 

 
                                       
 
 

ข้ันตอนที่ 23 
ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 
 
 

- เจ้าหน้าที่งาน
สภาสถาบัน 

 

- รายงานการประชุมสภาสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 24 
เมื่อสภาสถาบันอนุมัติหลักสูตรเจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตรจัดท าประกาศให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเพ่ือลงนาม  

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

- รายงานการประชุมสภาสถาบัน 
- ประกาศให้ความเห็นชอบ

หลักสูตร 

 

 

รับทราบ 

อนุมัติหลักสูตร 

จัดท าประกาศสถาบันให้ความ
เห็นชอบหลักสตูร 

8

สรุปเสนอที่ประชุม 

7

สิ้นสุด 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัต ิ
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ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 25 
คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร (มคอ.2/
สมอ.08) และแบบรายงาน มคอ.04 หรือ มคอ.06 
และน าส่งกองบริการการศึกษา  
 

- คณะ/วิทยาลัย - แบบฟอร์ม มคอ.2/สมอ.08 
- แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา

รายละเอียดหลักสูตร มคอ.04 
หรือ แบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
มคอ.06  

 

 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 26 
เมื่อได้รับเอกสารจากคณะ/วิทยาลัย เจ้าหน้าที่
งานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารหลักสูตร (มคอ.2/สมอ.08) และแบบ
รายงาน มคอ.04 หรือ มคอ.06  
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

- แบบฟอร์ม มคอ.2/สมอ.08 
- แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา

รายละเอียดหลักสูตร มคอ.04 
หรือแบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
มคอ.06  

 

 

 

 

จัดท าแบบรายงานพร้อม
เอกสารหลักสตูร 

8

9 

ตรวจสอบเอกสาร
หลักสตูร 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 27 
เมื่อคณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตรมายัง
กองบริการการศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่หลักสูตร 
จัดท าหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแจ้งหลักสูตรที่ผ่านการให้ความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน เสนออธิการบดีผ่าน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือลงนาม  

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

- หนังสือ แจ้งหลักสูตรที่ผ่านการ
ให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
- แบบฟอร์ม มคอ.2/สมอ.08 
- แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา

รายละเอียดหลักสูตร มคอ.04 
หรือ แบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
มคอ.06  
- ประกาศให้ความเห็นชอบ

หลักสูตร 
- รายงานการประชุมสภาสถาบัน 

 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 28 
ส านักงานคณะกรรมการตอบรับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร 
 
 
 
 

- สกอ. - หนังสือตอบรับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

จัดเตรียมเอกสารหลักสูตรและ
จัดท าหนังสือและน าเอกสารข้อมลู

ส่ง สกอ. 

สกอ.รับทราบ 

10 

9 
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ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 29 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรจัดท าหนังสือเสนออธิการบดี
ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือโปรดทราบ 
การรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร จาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเม่ือ
ลงนามรับทราบแล้วจึงท าบันทึกข้อความแจ้ง
คณะเพ่ือทราบต่อไป 

 

- เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

- หนังสือ แจ้งหลักสูตรที่ผ่านการ
ให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
- หนังสือตอบรับทราบให้ความ

เห็นชอบหลักสูตร 
 

 
 
 

   

 

ขอบเขตกำรวิเครำะห ์
กระบวนการเสนอหลักสูตร (ตารางท่ี 3.2)  จะเป็นขั้นตอนโดยรวม โดยไม่ได้จ าแนกประเภทของการเสนอหลักสูตรอย่างชัดเจน ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี ผู้ศึกษาจะ

ท าการวิเคราะห์กระบวนการและแสดงความแตกต่างของขั้นตอน ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ 
1. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่  
2. ขั้นตอนหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)  
3. ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) 

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการว่ามีขั้นตอนที่เหมือนและต่างกันอย่างไร โดยอธิบายเป็นตารางพร้อมค าบรรยายให้
เห็นอย่างชัดเจนย่ิงขึ้นใน บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ต่อไป  

แจ้งผลการรับทราบหลักสูตร
จาก สกอ. 

สิ้นสุด 

10 



 

 

 

บทท่ี 4  
ผลกำรวิเครำะห์ 

 

การวิเคราะห์คร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นตอนการเสนอหลักสูตรโดยแยกตาม
ประเภทการเสนอหลักสูตรออกเป็น การเสนอหลักสูตรใหม่ การเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) จากกระบวนการเสนอหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
โดยผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ และได้จัดท าเป็นผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และขั้นตอนการด าเนินการ ซึ่งท าให้ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่างกันของกระบวนการและ
ขั้นตอนได้ชัดเจนย่ิงขึ้น ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลการวิเคราะห์ และแสดงความแตกต่าง
ของขั้นตอนมีล าดับขั้นตอนดังน้ี  

1. ขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตรใหม ่
2. ขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) 
4. สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตาม

ประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) 

5. สรุปความแตกต่างด้านเอกสารแบบฟอร์มในการเสนอหลักสูตร 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอหลักสูตร 
ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์โดยจ าแนกขั้นตอนการเสนอหลักสูตรของหลักสูตรทั้ง 3 ประเภท ใน

รูปแบบตาราง ตามตาราง 4.1-4.3 และได้วิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างกัน ตามตารางที่ 4.4 
ดังต่อไปน้ี 

 

ตำรำงท่ี 4. 1 ตำรำงแสดงข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอหลักสูตรใหม่ 

ข้ันตอนที่ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ 
กระบวนกำรเสนอหลักสูตรใหม่ 

ข้ันตอนเสนอ
หลักสูตรใหม่ 

1 คณะ/วิทยาลัย บรรจุแผน  
2 คณะ/วิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
3 คณะ/วิทยาลัย วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group  
4 คณะ/วิทยาลัย จัดท ากรอบ/หลักการ/เหตุผลและความต้องการของสังคม  
5 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารกรอบหลักสูตร  
6 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา  
7 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณากรอบหลักสูตร  
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ข้ันตอนที่ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ 
กระบวนกำรเสนอหลักสูตรใหม่ 

ข้ันตอนเสนอ
หลักสูตรใหม่ 

8 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.  
9 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบกรอบ  
10 สภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร  
11 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร   
12 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร   
13 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุม ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร  
14 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตร  
15 คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา  
16 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.

การศึกษา 
 

17 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร  
18 ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากล่ันกรองเน้ือหาหลักสูตร  
19 คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ  
20 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภา

วิชาการ 
 

21 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุมทคอ. เพ่ือทราบ  
22 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ  
23 ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจาณาหลักสูตร  
24 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าประกาศสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
25 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร  
26 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร  
27 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าหนังสือเสนอ อธิการบดี และน าส่ง สกอ.  
28 สกอ.รับทราบหลักสูตร  
29 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.  

 

 จากตารางที่ 4.1 ตารางแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่  พบว่า
ขั้นตอนเสนอหลักสูตรใหม่ คณะ/วิทยาลัย จะต้องด าเนินการตามกระบวนการเสนอหลักสูตรทั้งหมด 29 
ขั้นตอนครบทุกขั้นตอน ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 4. 2 ตำรำงแสดงข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) 

ข้ันตอนที่ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ 
กระบวนกำรเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) 

ข้ันตอนเสนอ
หลักสูตร
ปรับปรุง
(ใหญ่) 

1 คณะ/วิทยาลัย บรรจุแผน  
2 คณะ/วิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือ  
3 คณะ/วิทยาลัย วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group  
4 คณะ/วิทยาลัย จัดท ากรอบ/หลักการ/เหตุผลและความต้องการของสังคม  
5 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารกรอบหลักสูตร  
6 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา  
7 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณากรอบหลักสูตร  
8 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.  
9 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบกรอบ  
10 สภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร  
11 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร   
12 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร   
13 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุม ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร  
14 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตร  
15 คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา  
16 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.

การศึกษา 
 

17 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร  
18 ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากล่ันกรองเน้ือหาหลักสูตร  
19 คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ  
20 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภา

วิชาการ 
 

21 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุมทคอ. เพ่ือทราบ  
22 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ  
23 ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจาณาหลักสูตร  
24 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าประกาศสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
25 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร  
26 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร  
27 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าหนังสือเสนอ อธิการบดี และน าส่ง สกอ.  
28 สกอ.รับทราบหลักสูตร  
29 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.  
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จากตารางที่ 4.2 ตารางแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) พบว่า
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) คณะ/วิทยาลัย ไม่ต้องด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 การบรรจุแผน 
และอาจมีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับ
หลักสูตรใหม่ก าหนดให้ด าเนินการแต่งต้ัง แต่ในส่วนของหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) อาจมีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ แต่ส าหรับ
หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) ต้องด าเนินการในขั้นตอนที่ 3 คือการวิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group   
ในส่วนของขั้นตอนที่ 4 – ขั้นตอนที่ 10 การเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) ไม่ต้องด าเนินการ และเมื่อ
ด าเนินการในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้คณะ/วิทยาลัยด าเนินการตามขั้นตอนที่ 11  – ขั้นตอนที่ 29 
ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 4. 3 ตำรำงแสดงข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) 

ข้ันตอนที่ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ 
กระบวนกำรเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) 

ข้ันตอนเสนอ
กำรปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร

(เล็กน้อย) 
1 คณะ/วิทยาลัย บรรจุแผน  
2 คณะ/วิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือ 
3 คณะ/วิทยาลัย วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group  
4 คณะ/วิทยาลัย จัดท ากรอบ/หลักการ/เหตุผลและความต้องการของสังคม  
5 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารกรอบหลักสูตร  
6 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา  
7 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณากรอบหลักสูตร  
8 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.  
9 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบกรอบ  
10 สภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร  
11 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร   
12 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร   
13 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุม ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร  
14 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตร  
15 คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา  
16 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.

การศึกษา 
 

17 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร  
18 ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากล่ันกรองเน้ือหาหลักสูตร  
19 คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ  
20 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ  
21 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุมทคอ. เพ่ือทราบ  
22 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ  
23 ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจาณาหลักสูตร  
24 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าประกาศสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
25 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร  
26 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร  
27 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าหนังสือเสนอ อธิการบดี และน าส่ง สกอ.  
28 สกอ.รับทราบหลักสูตร  
29 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.  
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จากตารางที่ 4.3 ตารางแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการเสนอการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) พบว่าขั้นตอนการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) คณะ/วิทยาลัย ไม่ต้อง
ด าเนินการในขั้นตอน ที่ 1 การบรรจุแผน และอาจมีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรใหม่ก าหนดให้ด าเนินการแต่งต้ัง แต่ในส่วนของหลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) อาจมีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ใหมห่รือไม่เปล่ียนแปลงก็ได้ ในส่วนของขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 10 การเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) ไม่ต้องด าเนินการ และเมื่อด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 หรือขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ให้คณะ/
วิทยาลัยด าเนินการตามข้ันตอนที่ 11 ถึง ขั้นตอนที่ 29 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 4. 4 สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของกระบวนกำรเสนอหลักสูตร จ ำแนกตำมประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และกำรปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) 

ข้ันตอนที่ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ 
กระบวนกำรเสนอหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
(ใหญ่) 

กำรปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) 

หมำยเหตุ 

1 คณะ/วิทยาลัย บรรจุแผน    ส าหรับขั้นตอนที่ 1 การบรรจุแผน ก าหนดให้
จัดท าเฉพาะหลักสูตรใหม่เท่าน้ัน หากหลักสูตรที่
คณะประสงค์จะขอเปิดยังไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการของสถาบันฯ ให้ด าเนินการบรรจุแผนโดย
ติดต่อผ่านกองแผนงานเพ่ือปรับแผนก่อนเสนอ
หลักสูตรใหม่ต่อไป 
 

2 คณะ/วิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

 หรือ หรือ การด าเ นินการแต่ง ต้ังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรน้ันส าหรับหลักสูตรใหม่ก าหนดให้ต้อง
ด าเนินการแต่งต้ัง ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) 
และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) อาจมี
การเปล่ียนแปลงหรือไม่ก็ได้ 
 

3 คณะ/วิทยาลัย วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/
Focus Group 

   ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) น้ัน
ไม่ได้ก าหนดให้ ต้องด าเนินการจัดการวิพากษ์
หลักสูตร เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยใน
ส่วนของรายวิชา และเป็นการปรับปรุงที่ไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร 
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ข้ันตอนที่ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ 
กระบวนกำรเสนอหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
(ใหญ่) 

กำรปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) 

หมำยเหตุ 

4 คณะ/วิทยาลัย จัดท ากรอบ/หลักการ/
เหตุผลและความต้องการของสังคม 

   ส าหรับขั้นตอนที่ 4-10 นั้น เป็นขั้นตอนการเสนอ
กรอบ ส าหรับหลักสูตรใหม่ ตามประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2551  เรื่อง ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง ข้อที่ 2  ได้ก าหนดให้หลักสูตร
ใหม่น าเสนอเฉพาะหลักการและเหตุผลที่แสดง
แนวทางความพร้อมของหลักสูตร ความต้องการ
ของสังคม และประโยชน์จากการเปิดหลักสูตร 
รวมถึงความย่ังยืนของหลักสูตร ซึ่งเรียกส้ันๆ ว่า
กรอบหลักสูตรใหม่ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม ทคอ.
การศึกษา ทคอ. และสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ 
ก่อนด าเนินการเสนอรายละเอียดของหลักสูตรใน
ขั้นตอนถัดไป 

5 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสาร
กรอบหลักสูตร 

   

6 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตร
เสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา 

   

7 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณากรอบ
หลักสูตร 

   

8 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตร
เสนอที่ประชุม ทคอ. 

   

9 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบกรอบ    
10 สภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร    

11 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร      
12 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสาร

หลักสูตร  
    

13 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุม 
ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร 

    

14 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณา
หลักสูตร 
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ข้ันตอนที่ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ 
กระบวนกำรเสนอหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
(ใหญ่) 

กำรปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) 

หมำยเหตุ 

15 คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่
ประชุม ทคอ.การศึกษา 

    

16 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้
เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา 

    

17 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุม
สภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร 

    

18 ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากล่ันกรอง
เน้ือหาหลักสูตร 

    

19 คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่
ประชุมสภาวิชาการ 

    

20 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้
เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ 

    

21 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ี
ประชุมทคอ. เพื่อทราบ 

    

22 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ     
23 ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจาณาหลักสูตร     
24 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าประกาศ

สถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
    

25 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร     
26 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสาร

หลักสูตร 
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ข้ันตอนที่ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ 
กระบวนกำรเสนอหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
(ใหญ่) 

กำรปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) 

หมำยเหตุ 

27 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าหนังสือเสนอ 
อธิการบดี และน าส่ง สกอ. 

    

28 สกอ.รับทราบหลักสูตร     
29 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการ

รับทราบหลักสูตรจาก สกอ. 
    

 รวมข้ันตอน 29 20 หรือ 21 19 หรือ 20  
หมายเหตุ: = ด าเนินการ, = ไม่ต้องด าเนินการ  

 จากตารางที่ 4.4 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตามประเภทหลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) พบว่าขั้นตอนที่ 1 การบรรจุแผน ก าหนดให้จัดท าเฉพาะหลักสูตรใหม่เท่าน้ัน โดยหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) 
ไม่ต้องด าเนินการในขั้นตอนการบรรจุแผน ซึ่งหากหลักสูตรที่คณะ/วิทยาลัย ประสงค์จะขอเปิดยังไม่ได้บรรจุหลักสูตรน้ันๆ อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ให้
ด าเนินการบรรจุแผนโดยติดต่อผ่านกองแผนงานเพ่ือปรับแผนก่อนเสนอหลักสูตรใหม่ต่อไป  ในขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับ
หลักสูตรใหม่ก าหนดให้ด าเนินการแต่งต้ัง แต่ในส่วนของหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) อาจมีการแต่งต้ังใหม่หรือไม่เปลี่ยนแปลงก็
ได้ ในขั้นตอนที่ 3 การวิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group ก าหนดให้หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) ต้องด าเนินการ ส่วนกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) ไม่ได้ก าหนดให้ต้องด าเนินการในขั้นตอนน้ี ในขั้นตอนที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 10 เป็นขั้นตอนการเสนอกรอบ ส าหรับหลักสูตรใหม่ ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551  เรื่อง ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ข้อที่ 2  ได้ก าหนดให้ด าเนินการเฉพาะหลักสูตรใหม่ ซึ่งก าหนดให้
น าเสนอเฉพาะหลักการและเหตุผลที่แสดงแนวทางความพร้อมของหลักสูตร ความต้องการของสังคม และประโยชน์จากการเปิดหลักสูตร รวมถึง ความย่ังยืนของหลักสูตร 
ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่ากรอบหลักสูตรใหม่ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ที่ประชุม ทคอ. และสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ ก่อนด าเนินการเสนอรายละเอียดของหลักสูตร
ในขั้นตอนที่ 11 ถึงข้ันตอนที่ 29 จึงส้ินสุดกระบวนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน
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เอกสำรแบบฟอร์มในกำรน ำเสนอหลักสูตร 
ส าหรับด้านเอกสารแบบฟอร์มในการน าเสนอหลักสูตรน้ัน มีความแตกต่างกันทั้ง 3 ประเภทของ

การเสนอหลักสูตร โดยผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง ซึ่งจะวิเคราะห์เฉพาะการจัดท าหนังสือ
เสนอแต่ละที่ประชุม และแบบฟอร์มในการจัดท าหลักสูตรเสนอที่ประชุม รวมถึงการเสนอหลักสูตรต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างกัน ตามตารางที่ 
4.5 ตารางสรุปความแตกต่างด้านเอกสารแบบฟอร์มในการเสนอหลักสูตร ดังต่อไปน้ี 
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ตำรำงท่ี 4. 5 สรุปควำมแตกต่ำงด้ำนเอกสำรแบบฟอร์มในกำรเสนอหลักสูตร 

ล ำดับที่ เอกสำรแบบฟอร์มในกำรเสนอหลักสูตร หลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) 

กำรปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร

(เล็กน้อย) 

หมำยเหตุ 

1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือที่เรียกเป็นอย่างอ่ืน  หรือ หรือ หลักสูตรใหม่ก าหนดให้จัดท าเอกสาร
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง
( ใหญ่ )  และการป รับป รุ งแก้ ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) อาจมีหรือไม่ก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับหลักสูตรน้ันๆ จะปรับปรุง
ในส่วนน้ีหรือไม่  

2 เอกสารสรุปการวิพากษ ์ประชุม สัมมนา หลักสูตร หรือที่เรียกเป็น
อย่างอ่ืน 

   ส าหรับเอกสารสรุปการวิพากษ์  
ประชุม สัมมนา หลักสูตร หรือที่
เ รียกเป็นอย่าง อ่ืน จัดท าเฉพาะ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
(ใหญ่) เท่าน้ัน การปรับปรุงแก้ไข
ห ลั ก สู ต ร ( เ ล็ ก น้ อ ย )  น้ั น ไ ม่ ไ ด้
ก าหนดให้ต้องด าเนินการจัดการ
วิพากษ์ประชุม สัมมนา หลักสูตร 
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงเล็กน้อย
ในส่วนของรายวิชา และเป็นการ
ปรับปรุงที่ ไม่กระทบโครงส ร้ าง
หลักสูตร 
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ล ำดับที่ เอกสำรแบบฟอร์มในกำรเสนอหลักสูตร หลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) 

กำรปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร

(เล็กน้อย) 

หมำยเหตุ 

3 หนังสือเสนอกรอบเข้าท่ีประชุม ทคอ.การศึกษา    จัดท าเฉพาะการเสนอหลักสูตรใหม่
เท่าน้ัน 4 หนังสือเสนอกรอบเข้าท่ีประชุม ทคอ.    

5 แบบฟอร์ม มคอ.2    การเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) จัดท าเอกสารตาม
แบบฟอร์ม มคอ.2 

6 แบบฟอร์ม สมอ.08    การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)  
จัดท าเอกสารตามฟอร์ม สมอ.08 

7 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง 

   การจัดท าตารางเปรียบเทียบข้อ
แตกต่างจัดท าส าหรับการเสนอ
หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) โดยใส่ไว้ใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม และส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)   
ให้จัดท าเป็นเอกสารแนบท้าย
แบบฟอร์ม สมอ.08 

8 หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าท่ีประชุม ทคอ.การศึกษา     
9 หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ     
10 หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าท่ีประชุม ทคอ.     
11 ประกาศให้ความเห็นชอบหลักสูตร     
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ล ำดับที่ เอกสำรแบบฟอร์มในกำรเสนอหลักสูตร หลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) 

กำรปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร

(เล็กน้อย) 

หมำยเหตุ 

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

   เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท า
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
(ใหญ่) 

13 หนังสือแจ้งหลักสูตรที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันถึง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.5 ตารางสรุปความแตกต่างด้านเอกสารแบบฟอร์มในการเสนอ
หลักสูตร พบว่า เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการเสนอหลักสูตรมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในการ
ย่ืนขอเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)  โดยหลักสูตร
ใหม่ก าหนดให้จัดท าเอกสารล าดับที่ 1 เอกสารค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับหลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) อาจมีการจัดท าเอกสารค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่มีการจัดท าเอกสารค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับหลักสูตรน้ันๆ จะปรับปรุงในส่วนน้ีหรือไม่  ส าหรับเอกสารล าดับที่ 2 เอกสารสรุปการวิพากษ์ 
ประชุม สัมมนา หลักสูตร หรือที่เรียกเป็นอย่างอ่ืน จัดท าเฉพาะหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่)
เท่าน้ัน การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) น้ันไม่ได้ก าหนดให้ต้องด าเนินการจัดการวิพากษ์ประชุม 
สัมมนา หลักสูตร เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยในส่วนของรายวิชา และเป็นการปรับปรุงที่ไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร  ส่วนเอกสารล าดับที่ 3 หนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา และเอกสาร
ล าดับที่ 4 หนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ. จัดท าเฉพาะการเสนอหลักสูตรใหม่เท่าน้ัน หลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ไม่ต้องจัดท า  การจัดท าเอกสารล าดับที่ 5 ตาม
แบบฟอร์ม มคอ.2 จะจัดท าเฉพาะการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)  ในส่วนของการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ไม่ต้องจัดท า  เอกสารล าดับที่ 6 แบบฟอร์ม สมอ.08  จะจัดท าเฉพาะ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) เท่าน้ัน ในส่วนของหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) ไม่ต้อง
จัดท าในการจัดท าเอกสารล าดับที่ 7 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างจัดท าส าหรับการเสนอหลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) โดยใส่ไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม และส าหรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ให้จัดท า
เป็นเอกสารแนบท้ายแบบฟอร์ม สมอ.08 แต่ส าหรับหลักสูตรใหม่ไม่ต้องจัดท า ในส่วนของเอกสารล าดับที่ 
8 หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา, เอกสารล าดับที่ 9 หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าที่
ประชุมสภาวิชาการ, เอกสารล าดับที่ 10 หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม ทคอ. และเอกสารล าดับที่ 11 
ประกาศให้ความเห็นชอบหลักสูตร ต้องจัดท าทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ การย่ืนขอเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ส าหรับเอกสารล าดับที่ 12 แบบรายงานข้อมูล
การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.04 (ป.โท) หรือ มคอ.06(ป.เอก) เป็นแบบฟอร์มส าหรับการ
จัดท าหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) เท่าน้ัน หลักสูตรใหม่ไม่ต้องจัดท า   ส าหรับเอกสารล าดับ
ที่ 13 หนังสือแจ้งหลักสูตรที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันถึงส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต้องจัดท าทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ การย่ืนขอเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)    
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ตำรำงท่ี 4. 6 สรุปเอกสำรแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในแต่ละประเภทหลักสูตร 

ประเภทหลักสูตร เอกสำรที่ต้อง
จัดท ำ 

เอกสำรที่ต้อง
จัดท ำหรือ 

ไม่จัดท ำก็ได้ 

เอกสำรที่ 
ไม่ต้อง
จัดท ำ 

หมำยเหตุ 

หลักสูตรใหม่ 1-13 - - จัดท าทุกเอกสาร 

หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) 2,5,7-13 1 3,4,6  

กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) 6-11, 13 1 2-5, 12  

 

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.6 สรุปเอกสารแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในแต่ละประเภทหลักสูตร พบว่า 
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ต้องจัดท าเอกสารล าดับที่ 1 – 13 ทุกเอกสาร ส่วนหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) 
เอกสารล าดับที่ 1 จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณี เอกสารที่ต้องจัดท าคือเอกสารล าดับที่ 2,5,7-13 เอกสารที่ไม่
ต้องจัดท าคือ 3,4,6  และขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเอกสารล าดับที่ 1 จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณี 
เอกสารที่ต้องจัดท าคือเอกสารล าดับที่ 6-11, 13  และเอกสารที่ไม่ต้องจัดท าคือ 2-5, 12    

ทั้งน้ี ผู้ศึกษาได้แนบเอกสารแบบฟอร์มในการขอเสนอหลักสูตรตามข้ันตอนที่ 1- 13 เพ่ือความชัดเจน
ด้านเอกสาร และเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในกระบวนการได้ดีขึ้น จึงแสดงภาพเอกสารตัวอย่างที่ต้องใช้ส าหรับ
คณะ/วิทยาลัย เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็วของการเสนอหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของกองบริการการศึกษา 
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เอกสำรล ำดับที่ 1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือที่เรียกเป็นอย่างอ่ืนน้ัน 
ส าหรับหลักสูตรใหม่ก าหนดให้จัดท าเอกสารค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดังภาพที่ 4.1 
ตัวอย่างค าส่ังแต่งต้ังกรรมการพัฒนาหลักสูตร ส่วนหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย)อาจมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรน้ันๆ มีการปรับปรุงคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรหรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4. 1 ตัวอย่างค าส่ังแต่ต้ังกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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เอกสำรล ำดับที่ 2 เอกสารสรุปการวิพากษ์ ประชุม สัมมนาหลักสูตร หรือที่เรียกเป็นอย่าง
อ่ืน (เอกสารภาคผนวก 4) ส าหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) ต้องจัดเตรียมเอกสารน้ี
เพ่ือน าเสนอที่ประชุม ส่วนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ไม่ได้ก าหนดให้ต้องจัดวิพากษ์ 
ประชุม สัมมนาหลักสูตร หรือที่เรียกเป็นอย่าง จึงไม่ต้องจัดท าเอกสารน้ี  

เอกสำรล ำดับที่ 3,4 หนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม จัดท าเฉพาะหลักสูตรใหม่ เน่ืองจาก
เป็นการน าเสนอกรอบหลักสูตร ดังภาพ 4.3 ตัวอย่างหนังสือเสนอกรอบเข้าที่ประชุม ทคอ. การศึกษา 
และภาพ 4.4 ตัวอย่างหนังสือเสนอกรอบเข้าท่ีประชุม ทคอ. 

ภาพที่ 4. 2 ตัวอย่างหนังสือเสนอกรอบเข้าท่ีประชุม ทคอ. การศึกษา 



44 

 

ภาพที่ 4. 3 ตัวอย่างหนังสือเสนอกรอบเข้าท่ีประชุม ทคอ. 

 

 



45 

 

เอกสำรล ำดับที่ 5 แบบฟอร์ม มคอ.2 จัดท าส าหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
(ใหญ่) ผู้ศึกษาได้จัดท าเป็นสรุปการเขียนแบบฟอร์ม มคอ. 2 ไว้เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนย่ิงขึ้นในการ
จัดท าเอกสาร โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดหัวข้อและรายละเอียดไว้ ดังน้ี 

(ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม มคอ.2) 

หลักสูตร...............................................................สำขำวิชำ(ถ้ำมี) 

(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ...............) 

 

 

 

 

 

 

ช่ือสถำบันอุดมศึกษำ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะ: ใส่ชื่อคณะ/วิทยาลัย 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย: .................................................................... 
ภาษาอังกฤษ: .............................................................. 

2. ช่ือปริญญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเต็มภาษาไทย: ........................................................ 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: ..................................................  
ชื่อย่อภาษาไทย: ........................................................ 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: ................................................... 

3. วิชำเอก (ถ้ำมี) 

 

 

4. จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 

 

ปีหลักสูตรจะเป็นปีที่สภาสถาบันอนุมัติให้เปิดหลักสูตร 
เช่น สภาสถาบันอนุมัติหลักสูตรให้เปิดสอนในปี
การศึกษา 2562 แต่ข้ันตอนการเสนอหลักสูตรจัดท า
ในปี พ.ศ. 2561 สกอ. ได้แจ้งแนวทางว่า ชื่อหลักสูตร
หน้าปกควรระบุปีตรงตามการเปิดสอนของหลักสูตร
น้ันๆ คือให้ใส่ปีหลักสูตรหน้าปกเป็นปี 2562 

กรณีมีสาขาวิชาเอก ให้ใส่ชื่อสาขาวิชาเอกท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
กรณีไม่มีให้ใส่ว่า –ไม่มี-  

มติสภาวิชาการได้ให้นโยบาย ให้ใส่แผน/แบบการศึกษาของหลักสูตร และระบุรายละเอียด ดังน้ี
แผน/แบบ..........ศึกษารายวิชา....หน่วยกิต ท าวิทยานิพนธ์...หน่วยกิต รวม......หน่วยกิต 

ตัวอย่างเช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ตัวอย่างเช่น Master of Economics Program 

ตัวอย่างเช่น เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 

5.2 ภำษำที่ใช้  

 

 

 

5.3 กำรรับเข้ำศึกษำ ระบุการรับนักศึกษาว่ารับนักศึกษาไทย หรือต่างชาติ หรือทั้งสองกลุ่ม 

5.4 ควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ  

 
 

 
 

 

 
 

 
5.5 กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญา

มากกว่า 1 สาขาวิชา(กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืนๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็น
ปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หลักสูตรของสถาบันฯ ส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
ในหัวข้อน้ีหากมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือมีการแยกเป็น 
English Program จะใช้ค าว่า ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ จะครอบคลุม 

- กรณีหลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในประเทศ ให้ระบุชื่อ
สถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือ และระบุด้วยว่าสถาบันการศึกษาน้ันให้ความร่วมมือ
ในลักษณะใด 
-  กรณีหลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้ ระบุชื่ อ
สถาบันการศึกษาและประเทศท่ีมีความร่วมมือและระบุว่าเป็นความร่วมมือในลักษณะใด 

กรณีหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) แต่มีการเปล่ียนแปลงช่ือปริญญาให้
ตรวจสอบชื่อปริญญาน้ันๆ ว่าได้อยู่ในพระราชกฤษฎีกาฯ ของสถาบัน และของคณะ 
หรือไม่ หากไม่ได้ก าหนดชื่อปริญญาดังกล่าวในพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ด าเนินการ
ปรับแก้พระราชกฤษฎีกาฯ เพ่ือเพ่ิมช่ือปริญญาโดยสามารถด าเนินการคู่ขนานกับการ
เสนอหลักสูตรได้
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6. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร อนุมัติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี...../........ เมื่อวันที่ ............... 
สภำสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่...../........      
เมื่อวันที่................ 
 

7. ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 

ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมารฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

 
 

8. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
 

9. ช่ือ นำมสกุล เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
สถาบันฯ น าเสนอในรูปแบบตารางตามตาราง 4.7 ฟอร์มตารางคุณวุฒิอาจารย์ โดยในช่องเลขบัตร
ประชาชนจะใส่เป็น xxxxxxxxxxxxx แทนการน าเลขจริงใส่ และน าเลขจริงใส่ในแบบรายงาน มคอ.04 
และ มคอ.06 ในขั้นตอนที่ 25-26 การจัดท าและตรวจสอบเอกสารหลักสูตรที่จะส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
 

 

กรณีหลักสูตรใหม่ระบุว่ำ หลักสูตร..................................(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ..........)  
เปิดการสอนภาคการศึกษาที่..........ปีการศึกษา.................... 
กรณีหลักสูตรปรับปรุงระบุว่ำ หลักสูตร........................ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..........)  
เปิดการสอนภาคการศึกษาที่..........ปีการศึกษา.................... 
กรณีหลักสูตรปรับปรุงและมีกำรเปล่ียนช่ือหลักสูตร หลักสูตร.................(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ..........) ปรับปรุงจากหลักสูตร...............................(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ..........)  
เปิดการสอนภาคการศึกษาที่..........ปีการศึกษา.................... 

โดยปกติแล้วจะ +1ถึง2 ปี เนื่องจากหลักสูตรมี
ระยะเวลาในการการรับทราบและเผยแพร่ 
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ตำรำงท่ี 4. 7 ฟอร์มตำรำงคุณวุฒิอำจำรย์ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา สถาบันที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

xxxxxxxxxxx   ระดับปริญญาเอก 
ระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาตรี 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

เกณฑ์ที่ควรรู้ 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหาร/
พัฒนาหลักสูตร และควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาโท จ านวน: อย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิ: ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

  ผลงาน: อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (ผลงานรอบ 5 ปีย้อนหลัง) เป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/
เป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืนได้) 

ระดับปริญญาเอก จ านวน: อย่างน้อย 3 คน 
คุณวุฒิ: ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 
  ผลงาน: อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย (ผลงานรอบ 5 ปีย้อนหลัง) เป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/
เป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืนได้) 

ส าหรับการน าข้อมูลใส่ตาม ตาราง 4.7 ฟอร์มตารางคุณวุฒิอาจารย์น้ัน จะต้องตรงกันกับ
ข้อมูลประวัติในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ด้วย 



49 

 

10. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

ระบุสถานที่ต้ัง กรณีมีศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ให้ระบุสถานที่ให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร. 02-727-3000 

ศูนย์การศึกษาจังหวัด............................ 
ระบุท่ีต้ัง.............................................................................โทร..........................  

11. สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องน ำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสูตร 

11.1 สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
............................................................................................................................................... .......
.................................................................................................... ..................................................
สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงสังคมและวัฒนธรรม
............................................................................................................................. .........................
............................................................................................................................... ....................... 

12. ผลกระทบจำก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรและควำมเก่ียวข้องกับพันธกิจ
ของสถำบัน 

12.1 กำรพัฒนำหลักสูตร 

............................................................................................................................. .........................

.......................................................................................................... ............................................ 
12.2 ควำมเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถำบัน

............................................................................................................................. .........................

...................................................................................................................... ................................ 
13. ควำมสัมพันธ์(ถ้ำมี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภำควิชำอื่นของสถำบัน 

อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับคณะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
หลักสูตรน้ีมีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้
มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น 

13.1 รำยวิชำที่เปิดสอนโดยหลักสูตรอื่นของสถำบัน ดังน้ี 

เปิดสอนโดยส ำนักงำนอธิกำรบดี  
สพ4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 

  ND4000 Foundation for Graduate Studies 

 เปิดสอนโดยคณะภำษำและกำรส่ือสำร  
 ............................................................................................................................. ....... 
 ............................................................................................................................. ....... 
 
 

 

 

 

 

ดูเอกสารการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
เน่ืองจากข้อก าหนดของแต่ละประเภทหลักสูตรแตกต่างกัน  
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13.2 รำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นๆ 

หากมีการเปิดให้หลักสูตรอ่ืนๆของสถาบันฯ เลือกเรียนได้หรือยกเว้นวิชาใดให้ระบุ  
............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................... ............................... 

13.3 กำรบริหำรจัดกำร 
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับคณะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
.......................................................................................................................... ........................ 

 ............................................................................................................ ...................................... 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญำ ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ระบุปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้
ความสามารถอย่างไร 

1.1 ปรัชญำ 

............................................................................................................................. ............................

............................................................................................................................. ............................ 
1.2 วัตถุประสงค์ 

..................................................................................... ....................................................................

............................................................................................................................. ............................ 
2. แผนพัฒนำปรับปรุง 

สถาบันฯ น าเสนอหัวข้อน้ีในรูปแบบตาราง ดังตาราง 4.5 แผนพัฒนาปรับปรุง  

ตำรำงท่ี 4. 8 แผนพัฒนำปรับปรุง 

แผนกำรพัฒนำ/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐำน/ตัวบ่งช้ี 
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หมวดที่ 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร 

 

1. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหน่ึงๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหน่ึง
ภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 

 

2. กำรด ำเนินกำรหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลำในกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน 

 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
- การระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาน้ันควรระบุในหลักสูตรให้สอดคล้องกับระดับการศึกษาตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติมต้องระบุให้
ครบและชัดเจน ส าหรับสถาบันฯ มีนโยบายให้ก าหนดคุณสมบัติในข้อแรกโดยอิงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของสถาบันฯ ดังน้ี “ส าหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่วนหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า โดยส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การ
รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา” 

- การก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ส าหรับแบบ 2(2.2) ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือต้อง
มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ตามนัยของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังที่ สกอ. แจ้ง (ในเกณฑ์ฯ ไม่ได้ระบุ) 
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2.3 ปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ 

ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องน ามาประกอบการ
พิจารณา เพ่ือการก าหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาที่มีข้อจ ากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา 
คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวในการเรียน) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

2.4 กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ปัญหำ/ข้อจ ำกัดของนักศึกษำในข้อ 2.3 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... ................ 
 

2.5 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี 

ตำรำงท่ี 4. 9 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ประเภทนักศึกษา ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 
25...... 25...... 25...... 25...... 25...... 

แผนการศึกษา..... 
แผนการศึกษา..... 
แผนการศึกษา..... 

     

จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
แผนการศึกษา..... 
แผนการศึกษา..... 
แผนการศึกษา..... 

     

 

 

 

2.6 งบประมำณตำมแผน 

ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

2.7 ระบบกำรศึกษำ 

แบบชั้นเรียน 

แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 

แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

 
 

แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ระหว่างจ านวนที่รับเข้าและจ านวนที่
จบการศึกษาต้องสอดคล้องใกล้เคียงความเป็นจริง 

ปัจจุบันสถาบันฯ จัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 
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2.8 กำรเทียบโอนหน่วยกิต รำยวิชำและกำรลงทะเบียนเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) 
การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษา 
 

3. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ ำนวนหน่วยกิต  ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4. 4 ตัวอย่างการเขียนหัวข้อ 3.1 หลักสูตร 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

 

 

ส่วนใหญ่จะระบุแยกตามแผน/แบบ โดยแจงรายละเอียดหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร รวมถึงแต่ละแผน/แบบน้ัน มีการเรียนรายวิชาและท า
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ กี่หน่วยกิต รวมถึงเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ 
โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
แบบ 2(2.2) รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษา โท-เอก และ
หากไม่สามารถจบ ปริญญาเอกสามารถรับปริญญาโทได้ จะต้องระบุให้
ชัดเจน ดังตัวอย่าง ภาพที ่4.4 ตัวอย่างการเขียนหัวข้อ 3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น
หมวดวิชาให้สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

สถาบันฯ ได้มีหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาและโครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน 
ตามมติที่ประชุม ทคอ.คร้ังที่ 23/2550 ไว้ดังภาพ 4.5 หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาและ
โครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน 

 

                      ภาพที่ 4. 5 หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาและโครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

ในกาน้ีผู้เขียนขอยกตัวอย่างเพ่ือให้เห็นภาพ โดยแบ่งการจัดท าตารางโครงสร้างเป็น
ระดับปริญญาโท ดังภาพที่ 4.6 ตัวอย่างตารางโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท และ    
ภาพที ่4.7 ตัวอย่างตารางโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก ดังน้ี 

ข้อก าหนดที่ควรรู้ 

- มติที่ประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 5/2554 ได้มีมติไว้ส าหรับหมวดวิชาเอก ดังน้ี 
“จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เพื่อให้ครอบคลุม
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา” มติที่ประชุม ทคอ.การศึกษา คร้ังที่ 1/2561 ได้มีมติ
เกี่ยวกับการก าหนดจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาหลัก และหมวดวิชาเอก ดังน้ี 
“โครงสร้างหลักสูตรระหว่างแผน ก และแผน ข จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาหลัก
และหมวดวิชาเอกควรมีจ านวนเท่ากันทั้งสองแผน”  
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ภาพที่ 4. 6 ตัวอย่างตารางโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท 

 

ภาพที่ 4. 7 ตัวอย่างตารางโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
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3.1.3 รำยวิชำ ให้ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 แผนกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก าหนดที่ควรรู้ 

- ตามบันทึกข้อความ เร่ือง การจัดท าและเสนอหลักสูตร ตามมติที่
ประชุมสภาวิชาการ เมื่อคร้ังที่ 1/2551  ซ่ึงมีมติให้แก้ไขเลขรหัสวิชา 
จากเดิมท่ีก าหนดไว้เป็นเลข 3 หลัก ให้เพิ่มเป็นเลข 4 หลัก  

- การก าหนดรหัสของวิชาในหลักสูตรของสถาบันฯ  ตัวอักษรน้ัน
ก าหนด 2-4 ตัวอักษร และตัวเลข 4 หลัก(ตามหลักเกณฑ์ ภาพ 4.5 
หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาและโครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน) 

ข้อควรรู้ 
- ตามบันทึกข้อความ เร่ือง การจัดท าและเสนอหลักสูตร ที่ประชุมสภา

วิชาการ เมื่อคร้ังที่ 1/2551  ได้มีมติในเร่ืองการเขียนแผนการศึกษา
ดังน้ี “ในแผนการศึกษาของหลักสูตร ให้ระบุ วิชาที่จะต้องเรียนตาม
หลักสูตรไว้ในแผนการศึกษาด้วย ยกเว้นวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือก
เรียน ให้ใส่เลขหมวดวิชาแล้วตามด้วย “xxx” เช่น วิชาในหมวดวิชา
เลือกที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียน ก็ให้ใส่เลขรหัส “7xxx เป็นต้น”  

- ในกรณีการเขียนแผนการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ได้รับ
ค าแนะน าจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า การระบุใน
แผนการศึกษาน้ัน ควรแบ่งย่อยจ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนและ
จบตามแผนการศึกษาปกติเป็นจ านวนปี/ภาคเพ่ือให้ทราบถึงแผนการ
ศึกษาปกติเรียนกี่ปี/ภาค) 
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3.1.5 ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อควรรู้ 
- หลักสูตรภาษาไทยจัดท าค าอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  
- ค าอธิบายรายวิชาควรมีลักษณะเป็นสากลและมีรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม

หลักสูตร 

- ค าอธิบายภาษาไทยไม่ควรมีศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งน้ี หากไม่สามารถหา
ค าแปลภาษาไทยมาใช้ได้ อาจใช้การเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยแทน 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน ต ำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ส าหรับคุณวุฒิอาจารย์น้ัน สถาบันฯ น าเสนอในรูปแบบตารางตาม ตาราง 4.7 ฟอร์มตาราง
คุณวุฒิอาจารย์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในหมวดที่ 1 ข้อที่ 9 
3.2.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบุชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งมีภาระหน้าที่ในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีคุณสมบัติและจ านวน สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ที่ควรรู้ 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหาร/
พัฒนาหลักสูตร และควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาโท จ านวน: อย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิ: ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

  ผลงาน: อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (ผลงานรอบ 5 ปีย้อนหลัง) เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา/
เป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืนได้) 

ระดับปริญญาเอก จ านวน: อย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิ: ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 

  ผลงาน: อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (ผลงานรอบ 5 ปีย้อนหลัง) เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา/
เป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืนได้) 

ส าหรับการน าข้อมูลใส่ตาม ตาราง 4.7 ฟอร์มตารางคุณวุฒิอาจารย์น้ัน จะต้องตรงกันกับ
ข้อมูลประวัติในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ด้วย 
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3.2.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ระบุอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ที่ควรรู้ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร:  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตร
ที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาโท จ านวน: ไม่จ ากัด 

   คุณวุฒิ: ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ผลงาน: อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย (ผลงานรอบ 5 ปีย้อนหลัง) เป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่น
ได้) 

ระดับปริญญาเอก จ านวน: ไม่จ ากัด 

คุณวุฒิ: ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

ผลงาน: อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (ผลงานรอบ 5 ปีย้อนหลัง) เป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่น
ได้) 

ส าหรับการน าข้อมูลใส่ตาม ตาราง 4.7 ฟอร์มตารางคุณวุฒิอาจารย์น้ัน จะต้องตรงกันกับ
ข้อมูลประวัติในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ด้วย 
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3.2.3 อำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำน หรือสหกิจศึกษำ) (ถ้ำมี) 
สรุปโดยย่อเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
4.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม 

ลงรายการส าคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
4.2 ช่วงเวลำ 

ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาท่ีจัด 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ...................... 

4.3 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน 

เช่น 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 
 

เกณฑ์ที่ควรรู้ 

อำจำรยพ์ิเศษ:  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า มีประสบการณ์สอน สามารถมีช่ัวโมงสอนได้ไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ 

ระดับปริญญาโท คุณวุฒิ: ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ผลงาน: 1 รายการ เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา/เป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืนได้) 

ระดับปริญญาเอกคุณวุฒิ: ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

ผลงาน: 1 รายการ เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา/เป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืนได้) 

ส าหรับการน าข้อมูลใส่ตาม ตาราง 4.7 ฟอร์มตารางคุณวุฒิอาจารย์น้ัน จะต้องตรงกันกับข้อมูล
ประวัติในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ด้วย 
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5. ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรท ำโครงงำนหรืองำนวิจัย (ถ้ำมี) 
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ ควรแนบข้อก าหนดส าหรับการท าโครงงานด้วย 
5.1 ค ำอธิบำยโดยย่อ 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
5.2 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

5.3 ช่วงเวลำ 

ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนดให้ท าโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี ภาคการศึกษา 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
5.4 จ ำนวนหน่วยกิต 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
5.5 กำรเตรียมกำร 

อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
5.6 กระบวนกำรประเมินผล 

อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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สถาบันฯ จัดท าผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยจะอิงตามฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้ข้อเสนอแนะ คือ ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่าง TQF และ ELO ซ่ึงผู้เขียนยกตัวอย่างดังภาพที ่4.8 ตัวอย่างตาราง
เทียบความเชื่อมโยงระหว่าง TQF กับ ELO และในส่วนของการเขียนกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผล 

อาจเขียนเป็นในรูปแบบตาราง ดังภาพที่ 4.9 ตัวอย่างการน าเสนอกลยุทธ์การสอนในรูปแบบตาราง และภาพที่
4.10 ตัวอย่างการน าเสนอ กลยุทธ์การประเมินผลในรูปแบบตาราง หรือในรูปแบบบรรยาย ดังภาพที ่4.11 
ตัวอย่างการน าเสนอในรูปแบบบรรยาย 

หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล 

1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ 

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะหรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรน้ี เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมี
ความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว 
โดยชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่าน้ัน 

ตำรำงท่ี 4. 10 คุณลักษณะพิเศษและกลยุทธ์ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ 

  

  

  

  

 

2. กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน 

อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปน้ี 

(1) ค าอธิบายทั่วๆ ไป เกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของความรู้
และทักษะน้ันๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ ก าหนดเป็นอย่าง
น้อย กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะ
พัฒนา/ปรับปรุง ให้สถาบันอุดมศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของระดับ
คุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากค าอธิบายในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 วิธีที่ 2  

(2) ค าอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะเหล่าน้ัน 

(3) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์ส าหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผล
นักศึกษา) ถ้ามีการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้
เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรมต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะน าในตอนเร่ิมหลักสูตร และ
งานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และทักษะที่ก าหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา 

 

 

 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาจะไม่ใช่ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) โดยจะเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาหลักสูตรน้ันๆ 
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ภาพที่ 4. 8 ตัวอย่างตารางเทียบความเชื่อมโยงระหว่าง TQF กับ ELO 

 

ภาพที่ 4. 9 ตัวอย่างการน าเสนอกลยุทธ์การสอนในรูปแบบตาราง 
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ภาพที่ 4. 10 ตัวอย่างการน าเสนอกลยุทธ์การประเมินผลในรูปแบบตาราง 
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ภาพที่ 4. 11 ตัวอย่างการน าเสนอในรูปแบบบรรยาย 
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3. แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ 
(Curriculum Mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุ
ว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บาง
เร่ืองก็ได้  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดผลการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชาให้มีครบทั้ง 5 ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ ส าหรับกรณีที่การ
จัดการศึกษาในบางหลักสูตรอาจไม่สามารถก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้ครบทั้ง 5 ด้านน้ัน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการก าหนดแต่ละรายวิชาในทุกๆ 
หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 
50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทาง
ปัญญา และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน ดังดูตัวอย่างการจัดท าได้จากภาพที ่4.12 
ตัวอย่างตาราง mapping 

 

ภาพที่ 4. 12 ตัวอย่างตาราง mapping 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้เกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา 
ดังน้ี 

 
 

 
      ผลการศึกษา หมายถึง ผลรวมของการทดสอบ การท าแบบฝึกหัด การเขียนรายงาน การสอบ  
การฝึกภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอ่ืนๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ผลการสอบ
วิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แสดงออกได้ดังนี้ 
  A = 4.0 หมายถึง Excellent (ดีเย่ียม) 
  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 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  T   หมายถึง Terminate (ให้ยุติ) 
  TR   หมายถึง Transfer, work with which there is no  

     comparable grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 
 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน ใช้ตามข้อบังคับสถาบันฯ 
ว่าด้วยการศึกษา ดังน้ี 
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2. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะแตกต่าง
กันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

............................................................................................................................ ....................................

............................................................................................................................. ....................... 
3. เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 กำรพัฒนำอำจำรย์ 

1. กำรเตรียมกำรส ำหรับอำจำรย์ใหม่ 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้
มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่
ตนรับผิดชอบสอน 

........................................................................................................... .....................................................

............................................................................................................................. ....................... 
2. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่คณำจำรย์ 

อธิบายถึงส่ิงที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา 

............................................................................................................................. ...................................

........................................................ ............................................................................................  
2.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล 

........................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. ................ 
2.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอ่ืนๆ 

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................ 

 

 

 

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่มีผลบังคับใช้) และ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่มีผลบังคับใช้) หากมี
ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ฯ และข้อบังคับฯ ดังกล่าวข้างต้นสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ 
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หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

1. กำรก ำกับมำตรฐำน  
อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

2. บัณฑิต 

อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษำ 

อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการ
ดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อำจำรย์ 
อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก

อาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง การ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
อธิบายระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

7. ตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators)   
ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้การติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร

ประจ าปีตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตร
พัฒนาขึ้นโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 

 ส าหรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการของสถาบันฯ น้ัน อยู่ระหว่างการตอบรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันใช้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามเดิม ดังภาพ 4.13 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
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ภาพที่ 4. 13 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
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หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 

 ควรค าถึงถึงประเด็นต่างๆ ในหมวดที่ 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นส าคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่าน้ีจะถูกน ามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 

1. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้า
รับการอบรม การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือ
วิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการ
เรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผน
ไว้ เช่น การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ
นักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนา
ความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ 

2. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม 

อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือการส่งข้อมูลต่างๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน
ภาพรวม และการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังน้ี 1) นักศึกษาและบัณฑิต              
2)ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

3. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

4. กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง 
อธิบายกระบวนการทบทวนการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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เอกสำรล ำดับที่ 6 แบบฟอร์ม สมอ.08 เป็นเอกสารที่จัดท าส าหรับการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) เท่าน้ัน โดยผู้ศึกษารวบรวมค าแนะน าในการจัดท าไว้ในเอกสาร ดังน้ี 

 

 

กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร............(ใส่ช่ือหลักสตูรทีจ่ะปรับปรุงแก้ไข)...................... 
สำขำวิชำ..(ใส่สาขาวิชา(ถ้ามี))....... ฉบับปี พ.ศ. ..(ใส่ปีของเล่มที่เราจะปรับปรุงแก้ไข)...... 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
..................................................... 

 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวน้ีได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่
...........(วันที่ได้รับทราบเล่มที่จะท าการปรับปรุงแก้ไข จาก สกอ. หากยังไม่รับทราบให้เว้นว่างไว้).. 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังน้ีแล้ว ในคราวประชุม คร้ังที่
......................./.......................เมื่อวันที่................................................................... ........ 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขน้ี เร่ิมใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 

ต้ังแต่ภาคเรียนที่...........................................ปีการศึกษา............................. ..............เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในกำรปรับปรุงแก้ไข 

  .............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................. .................. 

 ............................................................................................................................. .................. 

5. สำระในกำรปรับปรุงแก้ไข  (ระบุส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน เช่น 
ถ้าต้องการเปิดรายวิชาใหม่เพ่ิม ต้องระบุเลขประจ ารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ กลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาและค าอธิบายรายวิชา เป็นต้น) 

5.1 ............................................................................. ............................................ 
 ............................................................................................................................. ..................... 

5.2 ......................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ..................... 

5.3 ....................................................................................................................... . 
 ............................................................................................................................. ..................... 

 

 

สมอ. 08 
สีฟ้า = ค าแนะน าในการใส่ข้อมูล 



73 

 

6. โครงสร้ำงหลักสูตรภำยหลังกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ...(ตามเกณฑ์ท่ีเล่มหลักสูตรน้ันใช้)...ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังน้ี 

หมวดวิชำ เกณฑ์กระทรวงศึกษำธิกำร โครงสร้ำงเดิม โครงกำรสร้ำงใหม่ 

    

    

    

    

    

    

    

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 

 

หมำยเหตุ 1)  แบบฟอร์ม 1 ฉบับ ให้ใช้กับการปรับปรุงแก้ไข 1 หลักสูตรเท่าน้ัน 

2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเป็นรายหลักสูตร ฉะน้ัน 
การปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองหน่ึง หากมีผลกระทบต่อหลักสูตรใดบ้าง มหาวิทยาลัย/
สถาบันจะต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบเป็นราย
หลักสูตรเช่นกัน ยกเว้น การเปิดรายวิชาเลือกเสรี 

3) ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขมีจ านวนมากรายการ หรือการปรับปรุงแก้ไขน้ัน         มี
ผลกระทบต่อการเสนอข้อมูลในเอกสารหลายแห่ง ควรจัดท าเป็นหลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ทั้งฉบับ 

             รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

              (ลงชื่อ) 

             (..................................................)  

     ต าแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

             วันที่............เดือน..........................พ.ศ............ 
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เอกสำรล ำดับที่ 7 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง การจัดท าตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างจัดท าส าหรับการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่)    
โดยใส่ไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม มคอ.2 และส าหรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ให้จัดท าเป็น
เอกสารแนบท้ายแบบฟอร์ม สมอ.08 ดังภาพที่ 4.14 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4. 14 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
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เอกสำรล ำดับที่ 8-11 หนังสือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมต่างๆ น้ัน เป็นเอกสารที่ทุก
ประเภทการเสนอหลักสูตรต้องด าเนินการ โดยแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันในส่วนของ
ข้อความ ในการน าเสนอ ดังรูป 4.15 – 4.17  และในส่วนของชื่อวาระในการน าเสนอการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) น้ัน ได้ก าหนดไว้ว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด เช่น (ปรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) (ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร) (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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เอกสำรล ำดับที่ 12 เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
(ใหญ่) ผู้ศึกษาได้จัดท าเป็นสรุปการเขียนแบบฟอร์ม มคอ. 04 และ มคอ. 06 ไว้เพ่ือให้เห็นภาพที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในการจัดท าเอกสารส าหรับสรุปส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดหัวข้อและรายละเอียดไว้ มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญำโท 

ช่ือสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  
คณะ ………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่) 
  (ภาษาไทย) .............................................................................................................. ................ 

(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................. .......................... 
2.  ชื่อปริญญา (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่) 
  (ภาษาไทย) ...................................................................................................... ........................ 

(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................. .......................... 
อักษรย่อปริญญา  
  (ภาษาไทย)............................................................................................. .................................. 

(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................... ...................... 
     หลักเกณฑ์ในการเรียกช่ือปริญญา 

                     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และคุยประจ าต าแหน่งของสถาบัน
บัณฑิต  พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2554 

                     เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญาน้ีจาก กกอ. เมื่อ................. 
3.  สถานภาพของหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่       ก าหนดเปิดสอน เดือน (ภาค1 สิงหาคม ภาค 2 มกราคม) พ.ศ. ......... 
 หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอน เดือน (ภาค1 สิงหาคม ภาค 2 มกราคม) พ.ศ...... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ (ใส่ชื่อหลักสูตรก่อนปรับปรุงฉบับน้ีส าหรับหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) 
 เร่ิมใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา (ใส่ปี พ.ศ. ที่เร่ิมใช้คร้ังแรก) 

 ปรับปรุงคร้ังสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา (ใส่ปี พ.ศ. ของหลักสูตรก่อนที่จะปรับปรุงฉบับน้ี) 
 

 

มคอ.04 
**** สีเขียว = การน าข้อมูลจากเล่มหลักสูตรมาใส่ 
 สีฟ้า = ค าแนะน าในการใส่ข้อมูล 
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4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 6 ในเล่มมาใส่) 
 ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่.......................  
     เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................  

                      ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมคร้ังที่.......................... 
                          เมื่อวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ...............  
5.  แนวทางท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
                     เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ................. 
6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 10 ในเล่มมาใส่) 

                     เฉพาะในสถาบัน 

    วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................  
    นอกสถานที่ต้ัง (ระบุ) (กรณีมีศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังให้ระบุ) 
7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.1 ในเล่มมาใส่) 
                     หลักสูตรปริญญาโท 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาท่ีใช้ (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.2 ในเล่มมาใส่) 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.3 ในเล่มมาใส่) 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.4 ในเล่มมาใส่) 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน......................................................................................  
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน............................................................. 
  

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2
สถาบัน) 
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 7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.5 ในเล่มมาใส่) 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 8 ในเล่มมาใส่) 
 1. ................................................................................  2. ..................................... ...............................

  

 3. .................................................................... ............  4. ....................................................................
  

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (น าหมวดที่ 2 ข้อที่ 1.1-1.2 ในเล่มมาใส่) 

สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................. .......... 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
                     มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
                     มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
                     มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 

หมวดที ่3. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่) 
   1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ............................................................................................. ........................................ 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 

มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 
ไม่มีภาคฤดูร้อน 
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2.  การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ 

  

 2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 

                       เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.2 ในเล่มมาใส่) 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 

มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)................................................................... 
  

2.4  จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร   (ใส่จ านวนในปีแรก)     คน (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.5 ในเล่ม
มาใส่) 

 

2.5  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.7 ในเล่มมาใส่) 
แบบชั้นเรียน 

      แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 

        แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

       อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
 

 2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
(น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.8 ในเล่มมาใส่) 

มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 

มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

ไม่มี 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 3.1.1 ในเล่มมาใส่) 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต 

  แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปีการศึกษา 

 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปีการศึกษา 

 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
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 3.2 โครงสร้างหลักสูตร (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 3.1.2 ในเล่มมาใส่) 
 แผน ก  (เน้นการท าวิทยานิพนธ์) 
 แบบ ก 1         วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต 
  เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี – ระบุ)....................................................... 
 แบบ ก 2         วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต 

  ศึกษารายวิชา.......................หน่วยกิต 
 แผน ข      ศึกษารายวิชา........................หน่วยกิต 

 งานค้นคว้าอิสระ.......................หน่วยกิต
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 3.2.1 ในเล่มมาใส่) 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี) 

สถาบัน    ปี พ.ศ. 

1. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

2. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

3. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

 

    หมำยเหตุ 1. แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดประสบการณ์สอน 

  *2. แนบผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 4 ในเล่มมาใส่) 
 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) .....................................................  
 ไม่มี 

5. การท าโครงงานหรือการวิจัย (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 5 ในเล่มมาใส่) 
 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................  
 ไม่มี 

 

หมวดที ่4 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรน้ี) (น าหมวดที่ 4 ข้อที่ 1 ใน
เล่มมาใส่)…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม ............ ด้าน (ระบุ) ……………………………………………….. 
3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา 
     มี 
 ไม่มี 

 

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ 
1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

 เกณฑ์การวัดผล (ระบุ) (เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษา)   
เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ)............................................................................ 

 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี – (ระบุ)................................................................. ...................... 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา (น าหมวดที่ 5 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่) 
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ………………………………………………………………… 

 ไม่มี 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (น าหมวดที่ 4 ข้อที่ 5 ในเล่มมาใส่) 
 3.1 การส าเร็จการศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 1 

 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์(ระบุ)....................................................... ........... 
 ……………………………………………………………………………..................................... 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................. ... 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
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 แผน ก แบบ ก 2 
 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า.............. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ).................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

  เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ) (นอกเหนือจากน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน-  
บริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา) 

 แผน  ข 
 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า.............. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า 

  เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ) (นอกเหนือจากน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน-  
บริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา) 

. 

หมวดที ่6 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ (น าหมวดที่ 6 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)  

มี (ระบุ).............................................................................................................  
ไม่มี 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ (น าหมวดที่ 6 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่) 
  มีการพัฒนาด้านวิชาการ 
  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 

 

หมวด 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
*1. การก ากับมาตรฐาน  (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)  

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

 อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................................... 
 

*2. บัณฑิต  เช่น (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่) 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................. .... 
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*3. นักศึกษา เช่น (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 3 ในเล่มมาใส่) 
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 

 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................  
 

*4. อาจารย์ เช่น (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 4 ในเล่มมาใส่) 
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  

อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

 อ่ืนๆ (ระบุ).....................................................................................................................  
 

*5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเน่ือง เช่น (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 5 ในเล่มมาใส่) 
 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย  
 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................. .... 
 
*6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เชน่ (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 6 ในเล่มมาใส่) 

มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

*7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน .............ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 
(ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่) 

7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ………….ตัวบ่งชี้ 
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชา …………………... 
     จ านวน  ................................. ตัวบ่งชี้ 
7.3 เป็นตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 …………….ตัวบ่งชี้ 
7.4 มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ................................................... ตัวบง่ชี้ 
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หมวดที ่8 กำรประเมินและกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร (น าหมวดที่ 8 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่) 

1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และขอค าแนะน า 

การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 

  การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ 

  ประเมินผล  และการใช้ส่ือการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เช่น (น าหมวดที่ 8 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่) 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย         
(น าหมวดที่ 8 ข้อที่ 3 ในเล่มมาใส่) 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น (น าหมวดที่ 8 ข้อที่ 4 ในเล่มมาใส่) 
  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 

ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
      (ลงชื่อ) 
            (.......................................................) 
                  ต าแหน่ง  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

        วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ............... 
 

 *  หมำยถึง หัวข้อที่เพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
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แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญำเอก 

ช่ือสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  
คณะ ………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

 

1.  ชื่อหลักสูตร (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่) 
  (ภาษาไทย) .............................................................................................................. ................ 

 (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................. .......................... 
2.  ชื่อปริญญา (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่) 
  (ภาษาไทย) ...................................................................................................... ........................ 

 (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................. .......................... 
อักษรย่อปริญญา  
  (ภาษาไทย)........................................................................................................ ....................... 

 (ภาษาอังกฤษ)................................................................................ ........................................... 
     หลักเกณฑ์ในการเรียกช่ือปริญญา 

                     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และคุยประจ าต าแหน่งของสถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2554 

                     เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญาน้ีจาก กกอ. เมื่อ................. 
3.  สถานภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่       ก าหนดเปิดสอน เดือน (ภาค1 สิงหาคม ภาค 2 มกราคม) พ.ศ. ......... 
 หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอน เดือน (ภาค1 สิงหาคม ภาค 2 มกราคม) พ.ศ...... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ (ใส่ชื่อหลักสูตรก่อนปรับปรุงฉบับน้ีส าหรับหลักสูตรปรับปรุงใหญ่) 
 เร่ิมใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา (ใส่ปี พ.ศ. ที่เร่ิมใช้คร้ังแรก) 

 ปรับปรุงคร้ังสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา (ใส่ปี พ.ศ. ของหลักสูตรก่อนที่จะปรับปรุงฉบับน้ี) 
4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 6 ในเล่มมาใส่) 

 ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่.......................  
     เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................  

                      ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมคร้ังที่.......................... 
                          เมื่อวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ...............  
5.  แนวทางท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
                     เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ................. 

มคอ.06 
**** สีเขียว = การน าข้อมูลจากเล่มหลักสูตรมาใส่ 

 สีฟ้า = ค าแนะน าในการใส่ข้อมูล 
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6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 10 ในเล่มมาใส่) 

                     เฉพาะในสถาบัน 

    วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................  
    นอกสถานที่ต้ัง (ระบุ) (กรณีมีศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังให้ระบุ) 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 

 7.1 รูปแบบ (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.1 ในเล่มมาใส่) 
                     หลักสูตรปริญญาเอก 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาที่ใช้ (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.2 ในเล่มมาใส่) 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.3 ในเล่มมาใส่) 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.4 ในเล่มมาใส่) 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน......................................................................................  
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................   

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 

 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2สถาบัน) 

 7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.5 ในเล่มมาใส่) 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (น าหมวดที่ 1 ข้อที่ 8 ในเล่มมาใส่) 
 1. ................................................................................  2. ..................................... ...............................  
 3. ................................................................................  4. ................................................ ....................  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 

 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................. .......... 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 
 
 

หมวดที ่3. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่) 
   1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ............................................................................................................................. ........ 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 

มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 
ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 

นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ 

  

 2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 

                       เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 
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 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.2 ในเล่มมาใส่) 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก 
 “ดีมาก” หมายถึง (ระบุ).................................................................... 

มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)................................................................... 
2.4 จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร   (ใส่จ านวนในปีแรก)      คน (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.5 ในเล่มมาใส่) 

 

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 2.7 ในเล่มมาใส่) 
แบบชั้นเรียน 

      แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 

        แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

       อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
 

 2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) (น าหมวด
ที่ 3 ข้อที่ 2.8 ในเล่มมาใส่) 

มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 

มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

ไม่มี 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 3.1.1 ในเล่มมาใส่) 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต 
  แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปีการศึกษา 

 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปีการศึกษา 

 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
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 3.2 โครงสร้างหลักสูตร(น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 3.1.2 ในเล่มมาใส่) 
 แบบ 1  (เน้นการท าวิจัยโดยวิทยานิพนธ์) 
 แบบ 1.1 (ผู้ส าเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต 
   เงื่อนไขอ่ืนๆ (ถ้ามี – ระบุ)........................ 
 แบบ 1.2 (ผู้ส าเร็จปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต 

   เงื่อนไขอ่ืนๆ (ถ้ามี – ระบุ)........................ 
 

 แบบ 2 

 แบบ 2.1 (ผู้ส าเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต 

    ศึกษารายวิชา........................หน่วยกิต 

   เงื่อนไขอ่ืนๆ (ถ้ามี – ระบุ)........................ 
 แบบ 2.2 (ผู้ส าเร็จปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต 

    ศึกษารายวิชา........................หน่วยกิต 

   เงื่อนไขอ่ืนๆ (ถ้ามี – ระบุ)........................ 
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 3.2.1 ในเล่มมาใส่) 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี) 

สถาบัน    ปี พ.ศ. 

1. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

2. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

3. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

 

    หมำยเหตุ 1. แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดประสบการณ์สอน 

  *2. แนบผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 4 ในเล่มมาใส่) 
 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ..................................................... 
 ไม่มี 

5. การท าโครงงานหรือการวิจัย (น าหมวดที่ 3 ข้อที่ 5 ในเล่มมาใส่) 
 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................  
 ไม่มี 

 

หมวดที ่4 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรน้ี) 
(น าหมวดที่ 4 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)………………………………………………………………………………………………… 
2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม ............ ด้าน (ระบุ) ……………………………………………….. 
3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 

     มี 
 ไม่มี 

 

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ 
1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

 เกณฑ์การวัดผล (ระบุ) (เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่า
ด้วยการศึกษา)   
เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ)............................................................................ 

 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี – (ระบุ)................................................................. ...................... 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา (น าหมวดที่ 5 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่) 
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ……………………………………………………………… 

 ไม่มี 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (น าหมวดที่ 4 ข้อที่ 5 ในเล่มมาใส่) 
 3.1 การส าเร็จการศึกษา 
  แบบ 1 

สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯ 
ก าหนด)......................................................................................... .............. 

 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 

 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ)........................................................... 
 ......................................................................................................... .............. 
 ................................................................................................................... .... 

เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี – ระบุ) (นอกเหนือจากน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา) 

 แบบ 2 

 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า....... (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯ
ก าหนด)............................................................................................ .............. 

 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ)............................................................ 
 ...................................................................................................... ................. 
 ......................................................................................................... .............. 

เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี - ระบุ) (นอกเหนือจากน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา) 

 

หมวดที ่6 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ (น าหมวดที่ 6 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)  

มี (ระบุ).............................................................................................................  
ไม่มี 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ (น าหมวดที่ 6 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่) 
  มีการพัฒนาด้านวิชาการ 

  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
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หมวด 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังน้ี 

*1. การก ากับมาตรฐาน  (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่)  
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้

และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่
มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................................................  
*2. บัณฑิต  เช่น (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่) 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................................................  
*3. นักศึกษา เช่น (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 3 ในเล่มมาใส่) 
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความ
พึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................. ............... 
 

*4. อาจารย์ เช่น (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 4 ในเล่มมาใส่) 
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
 อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................................................  
*5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง เช่น (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 5 ในเล่มมาใส่) 
 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเน้ือหาที่
ทันสมัย  
 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่
หลากหลาย 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)..............................................................................................................  
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*6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เชน่ (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 6 ในเล่มมาใส่) 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
*7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน .............ตัว
บ่งชี้ ดังน้ี (ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) (น าหมวดที่ 7 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่) 

7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ………….ตัว
บ่งชี้ 
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชา ……………... 
     จ านวน  ................................. ตัวบ่งชี้ 
7.3 เป็นตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ……….ตัวบ่งชี้ 
7.4 มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก .............................................. ตัวบ่งชี้ 

 

หมวดที ่8 กำรประเมินและกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร (น าหมวดที่ 8 ข้อที่ 1 ในเล่มมาใส่) 

1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 
  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 

การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 

  การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ 
  ประเมินผล  และการใช้ส่ือการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวม เช่น (น าหมวดที่ 8 ข้อที่ 2 ในเล่มมาใส่) 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย         
(น าหมวดที่ 8 ข้อที่ 3 ในเล่มมาใส่) 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น (น าหมวดที่ 8 ข้อที่ 4 ใน
เล่มมาใส่) 
  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 

ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

 

 

 

        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
      (ลงชื่อ) 
            (.......................................................)  
                  ต าแหน่ง  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

        วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ............... 
 

 *  หมำยถึง หัวข้อที่เพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
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เอกสำรล ำดับที่ 13 เป็นเอกสารที่การเสนอหลักสูตรทุกประเภทต้องจัดท าเพ่ือแจ้งให้
คณะ/วิทยาลัยทราบถึงการรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาซึ่งเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรต้องจัดท าเป็นหนังสือเสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดี    
ฝ่ายวิชาการรับทราบ ดังภาพที่ 4.18 ตัวอย่างหนังสือเสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการแจ้ง สกอ. รับทราบหลักสูตร และหลังจากอธิการบดีรับทราบแล้วเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
จัดท าบันทึกแจ้งคณะรับทราบต่อไป ดังภาพ 4.19 ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงคณะ แจ้ง สกอ. 
รับทราบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

บทท่ี 5  
สรุป วิพำกษ์ และข้อเสนอแนะ 

 

 ผลงานเชิงวิเคราะห์ เร่ือง การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตาม
ประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฉบับน้ี จะช่วยตอบสนองนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน เร่ือง การ
พัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของกองบริการการศึกษา ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจจะบอกถึง
คุณภาพและมาตรฐาน สามารถน าข้อมูลไปวางแผนในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักสูตรเข้าใจขั้นตอนและความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตาม
ประเภทหลักสูตร และผลของการวิเคราะห์จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเสนอ
หลักสูตร ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) ขั้นตอนการเสนอการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ของกองบริการการศึกษา 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ จะท าให้เข้าใจถึงกระบวนการเสนอหลักสูตรได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  

2. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ว่ามีขั้นตอนที่เหมือนและต่างกันอย่างไร จะท าให้ทราบถึงความ
แตกต่างของขั้นตอนดังกล่าวได้ดีขึ้น  
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ผลสรุปกำรศึกษำ 
ผลสรุปการศึกษาเร่ือง วิเคราะห์ เร่ือง การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร 

จ าแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตร ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์โดยจ าแนกข้ันตอน
การเสนอหลักสูตรของหลักสูตรทั้ง 3 ประเภท และได้วิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างกัน แล้วพบว่า  

 ขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่ พบว่าขั้นตอนเสนอ
หลักสูตรใหม่ คณะ/วิทยาลัย จะต้องด าเนินการตามกระบวนการเสนอหลักสูตร
ทั้งหมด 29 ขั้นตอนครบทุกขั้นตอน ตามล าดับ 

 ขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)  พบว่า
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) คณะ/วิทยาลัย ไม่ต้องด าเนินการใน
ขั้นตอนที่ 1 การบรรจุแผน และอาจมีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 2 การแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องด าเนินการในขั้นตอนที่ 3 คือการ
วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group ในส่วนของขั้นตอนที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 10 
การเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) ไม่ต้องด าเนินการ และเมื่อด าเนินการในขั้นตอน
ที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้คณะ/วิทยาลัยด าเนินการตามข้ันตอนที่ 11 ถึงข้ันตอนที่ 29 
ตามล าดับ 

 ขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)  
พบว่าขั้นตอนการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)  คณะ/วิทยาลัย ไม่
ต้องด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 การบรรจุแผน และอาจมีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 
2 การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่ก็ได้ ในส่วนของขั้นตอนที่ 3 ถึง
ขั้นตอนที่ 10 การเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ไม่ต้องด าเนินการ 
และเม่ือด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 หรือขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ให้คณะ/วิทยาลัย
ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 11 ถึงข้ันตอนที่ 29 ตามล าดับ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตาม
ประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) พบว่าขั้นตอนที่ 1 การบรรจุแผน ก าหนดให้จัดท าเฉพาะหลักสูตรใหม่
เท่าน้ัน โดยหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ไม่
ต้องท าในขั้นตอนการบรรจุ แผน ซึ่งหากหลักสูตรที่คณะ/วิทยาลัย ประสงค์จะขอ
เปิดยังไม่ได้บรรจุหลักสูตรน้ันๆ อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ให้
ด าเนินการบรรจุแผนโดยติดต่อผ่านกองแผนงานเพ่ือปรับแผนก่อนเสนอหลักสูตร
ใหม่ต่อไป ในขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ส าหรับหลักสูตรใหม่ก าหนดให้ด าเนินการแต่งต้ัง แต่ในส่วนของหลักสูตรปรับปรุง
(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) อาจมีการแต่งต้ังใหม่หรือไม่
เปล่ียนแปลงก็ได้ ในขั้นตอนที่ 3 การวิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group 
ก าหนดให้หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (ใหญ่) ต้องด าเนินการ ส่วนการ
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ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ไม่ได้ก าหนดให้ต้องด าเนินการในขั้นตอนน้ี ใน
ขั้นตอนที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 10 เป็นขั้นตอนการเสนอกรอบ ส าหรับหลักสูตรใหม่ ตาม
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551  เร่ือง 
ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ข้อที่ 2 ได้ก าหนดให้
ด าเนินการเฉพาะหลักสูตรใหม่ ซึ่งก าหนดให้น าเสนอเฉพาะหลักการและเหตุผลที่
แสดงแนวทางความพร้อมของหลักสูตร ความต้องการของสังคม และประโยชน์จาก
การเปิดหลักสูตร รวมถึงความย่ังยืนของหลักสูตร ซึ่งเรียกส้ันๆ ว่ากรอบหลักสูตร
ใหม่ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ทคอ. และสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ 
ก่อนด าเนินการเสนอรายละเอียดของหลักสูตรในขั้นตอนที่ 11 ถึงข้ันตอนที่ 29 จึง
ส้ินสุดกระบวนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน 

 ผลการวิเคราะห์สรุปความแตกต่างด้านเอกสารแบบฟอร์มในการเสนอหลักสูตร 
พบว่า เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการเสนอหลักสูตรมีความแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัดในการย่ืนขอเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) โดยขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ต้องจัดท า
เอกสารล าดับที่ 1 – 13 ทุกเอกสาร ส่วนหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) เอกสารล าดับที่ 
1 จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณี เอกสารที่ไม่ต้องจัดท าคือ 3,4,6 เอกสารที่ต้อง
จัดท าคอืเอกสารล าดับที่ 2,5 7-13 และข้ันตอนการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเอกสาร
ล าดับที่ 1 จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณี เอกสารที่ไม่ต้องจัดท าคือ 2-5, 12 เอกสาร
ที่ต้องจัดท าคือเอกสารล าดับที่ 6-11, 13 

 

กำรวิพำกษ์ผลกำรศึกษำ 
ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 

จ านวน 28 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 16 หลักสูตร รวมทั้งส้ิน 44 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของขั้นตอนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตาม
ประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาวิเคราะห์จากแนวปฏิบัติ  หลักเกณฑ์ และเกณฑ์มาตรฐานที่มี
เงื่อนไขเกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก และจากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ท าให้พบว่าคณะ/วิทยาลัย มีการขอ
เสนอหลักสูตรเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่จากการท างานพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจต่อกระบวนการท างาน 
ดังน้ัน การวิเคราะห์ เร่ือง การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตามประเภท
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ฉบับน้ีจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอ
หลักสูตร จ าแนกตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศึกษาว่าขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) มีขั้นตอน รายละเอียดที่เหมือน และต่างกัน
อย่างไร จะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ตำรำงท่ี 5. 1 ผลกำรเสนอหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทเสนอ/ปี 2557 2558 2559 2560 2561 
เสนอหลักสูตรใหม่  - - - 4 3 
เสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)  1 5 12 13 14 
เสนอกำรปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) 

2 4 27 29 31 

เสนอปิดหลักสูตร - 1 - -  

รวมต่อปี 3 10 41 46 48 
 

 จากตารางที่ 5.1 ผลการเสนอหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี จะเห็นว่ามีการเสนอหลักสูตรเพ่ิมขึ้นทุกปี 
โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) และหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) จากประสบการณ์ท างานที่
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา พบว่า 

1. เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการผิดขั้นตอน และการจัดท าเอกสาร
ไม่ถูกต้องและครบถ้วน เน่ืองจากยังไม่มีความเข้าใจและไม่ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงาน 
และจัดท าเอกสารซึ่งมีความแตกต่างกันในการเสนอหลักสูตรประเภทต่างๆ  

2.  เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความลังเล/ไม่ม่ันใจเกี่ยวกับการท าเอกสารตาม
ขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ ของการเสนอหลักสูตรของสถาบันฯ ประเภทต่างๆ ว่าได้จัดท า
เอกสารตามข้ันตอนต่างๆ ได้ครบถ้วนหรือไม่ 

3. เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงาน 
และเอกสารต่างๆ ที่แตกต่างกันในการเสนอหลักสูตรของสถาบัน ฯ ประเภทต่างๆ  

การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนกตามประเภทหลัก สูตรใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการและขั้นตอน จะช่วยในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรต่างๆ ลดข้อค าถาม ข้อสงสัย รวมถึงได้หลักสูตรที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้การ
รับทราบหลักสูตรด าเนินการไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
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1. กระบวนกำรเสนอหลักสูตรใหม่ 

กระบวนการเสนอหลักสูตรใหม ่ทั้ง 29 ขั้นตอน รายละเอียดที่ความส าคัญต่อการน าเสนอ
หลักสูตรต้องด าเนินการตามกระบวนการเสนอหลักสูตรให้ครบทั้ง 29 ขั้นตอน ดังน้ี 

ตำรำงท่ี 5. 2 รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอหลักสูตรใหม่ 

ข้ันตอนที่ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ 
กระบวนกำรเสนอหลักสูตรใหม่ 

1 คณะ/วิทยาลัย บรรจุแผน 
2 คณะ/วิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
3 คณะ/วิทยาลัย วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group 
4 คณะ/วิทยาลัย จัดท ากรอบ/หลักการ/เหตุผลและความต้องการของสังคม 

5 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารกรอบหลักสูตร 
6 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา 
7 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณากรอบหลักสูตร 
8 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปกรอบหลักสูตรเสนอที่ประชุม ทคอ. 
9 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบกรอบ 
10 สภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร 
11 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร  
12 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร  
13 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุม ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร 
14 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตร 
15 คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา 
16 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา 
17 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร 
18 ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากล่ันกรองเน้ือหาหลักสูตร 
19 คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ 
20 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ 
21 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุมทคอ. เพ่ือทราบ 
22 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ 
23 ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจารณาหลักสูตร 
24 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าประกาศสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
25 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร 
26 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร 
27 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าหนังสือเสนอ อธิการบดี และน าส่ง สกอ. 
28 สกอ.รับทราบหลักสูตร 
29 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. 
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการน าเสนอหลักสูตรใหม่ สามารถแยกเป็น
ประเด็นหลักๆ ดังแผนภาพ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนได้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดระบุอย่างถูกต้อง ท าให้
เจ้าหน้าที่คณะ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยไม่เกิดความสับสนว่าท าควรตามขั้นตอนอย่างไร ดังน้ัน จะลด
ความผิดพลาดด้านการจัดเตรียมเอกสาร และสามารถท างานต่อเน่ืองต้ังแต่เร่ิมต้นจนจบกระบวนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กระบวนกำรเสนอหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่)  

ขั้นตอนรายละเอียดที่ความส าคัญต่อการน าเสนอหลักสูตรต้องด าเนินการตาม
กระบวนการเสนอหลักสูตรให้ครบทั้ง 21 ขั้นตอน ดังน้ี 

ตำรำงท่ี 5. 3 รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอหลักสูตปรับปรุง(ใหญ่) 

ข้ันตอนที่ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ 
กระบวนกำรหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) 

1 คณะ/วิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2 คณะ/วิทยาลัย วิพากษ์/ประชุม/สัมมนา/Focus Group 
3 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร  
4 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร  
5 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุม ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร 
6 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตร 
7 คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา 
8 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา 
9 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร 
10 ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากล่ันกรองเน้ือหาหลักสูตร 
11 คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ 
12 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ 
13 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุมทคอ. เพ่ือทราบ 
14 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ 
15 ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจาณาหลักสูตร 

จัดท ำแผน/
กรอบ 

ตรวจสอบ รอพิจำรณำ จัดท ำเอกสำร
หลักสูตร 

สกอ.รับทรำบ
หลักสูตร 
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ข้ันตอนที่ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ 
กระบวนกำรหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) 

16 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าประกาศสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
17 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร 
18 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร 
19 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าหนังสือเสนอ อธิการบดี และน าส่ง สกอ. 
20 สกอ.รับทราบหลักสูตร 
21 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. 

 
3. กระบวนกำรเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย)   

ขั้นตอนรายละเอียดที่ความส าคัญต่อการน าเสนอหลักสูตรต้องด าเนินการตาม
กระบวนการเสนอหลักสูตรให้ครบทั้ง 20 ขั้นตอน ดังน้ี 

ตำรำงท่ี 5. 4 รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เล็กน้อย) 

ข้ันตอนที่ รำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ 
กระบวนกำรเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) 

1 คณะ/วิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร  
3 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร  
4 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุม ทคอ.การศึกษาพิจารณาหลักสูตร 
5 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตร 
6 คณะ/วิทยาลัย ปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา 
7 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา 
8 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร 
9 ที่ประชุม สภาวิชาการ พิจารณากล่ันกรองเน้ือหาหลักสูตร 
10 คณะ/วิทยาลัยปรับแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ 
11 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบการแก้เอกสารตามมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ 
12 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสรุปเสนอท่ีประชุมทคอ. เพ่ือทราบ 
13 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบ 
14 ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจาณาหลักสูตร 
15 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าประกาศสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
16 คณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกสารหลักสูตร 
17 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตร 
18 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรจัดท าหนังสือเสนอ อธิการบดี และน าส่ง สกอ. 
19 สกอ.รับทราบหลักสูตร 
20 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. 



108 

 

4. เอกสำรแบบฟอร์มในกำรน ำเสนอหลักสูตร 

ส าหรับด้านเอกสารแบบฟอร์มในการน าเสนอหลักสูตรน้ัน มีความแตกต่างกันทั้ง 3 
ประเภทของการเสนอหลักสูตร ความแตกต่างด้านเอกสารแบบฟอร์มในการเสนอหลักสูตร พบว่า 

เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการเสนอหลักสูตรมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในการย่ืนขอ
เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) โดยขั้นตอน
การเสนอหลักสูตรใหม่ต้องใช้เอกสารล าดับที่ 1 – 13 ทุกเอกสาร ส่วนหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) 
เอกสารล าดับที่ 1 จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณี เอกสารที่ไม่ต้องจัดท าคือ 3,4,6 เอกสารที่ต้อง
จัดท าคือเอกสารล าดับที่ 2,5 7-13 และข้ันตอนการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเอกสารล าดับที่ 1 จะมี
หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณี เอกสารที่ไม่ต้องจัดท าคือ 2-5, 12 เอกสารที่ต้องจัดท าคือเอกสารล าดับ
ที่ 6-11, 13 

 
ดังน้ัน จากกระบวนการท างานหลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

(เล็กน้อย) จะลดขั้นตอนในรายละเอียดการท างานลง รวมถึงความแตกต่างด้านเอกสารแบบฟอร์ม
ในการเสนอหลักสูตร พบว่า เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องจัดท าในการเสนอหลักสูตรมีความแตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัดในการย่ืนขอเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(เล็กน้อย) ท าให้เจ้าหน้าที่เห็นถึงความแตกต่างทางด้านรายละเอียดขั้นตอนและเอกสาร
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการขอเสนอหลักสูตรอย่างชัดเจน เมื่อต้องด าเนินการท าเร่ืองการ
ขอเสนอหลักสูตรสามารถเห็นแผนที่การท างานว่าควรด าเนินการอย่างไร และแต่ละกระบวนการมี
ความแตกต่างกันอย่างไรอย่างเห็นได้ชัด  

เอกสำรแบบฟอร์มในกำรเสนอหลักสูตร 

1. ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรหรือที่เรียกเป็นอย่ำงอ่ืน 
2. เอกสำรสรุปกำรวิพำกษ์ ประชุม สัมมนำ หลักสูตร หรือท่ีเรียกเป็นอย่ำงอ่ืน 
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. หนังสือแจ้งหลักสูตรที่ผ่ำนกำรให้ควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันถึงส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
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จากข้อมูลทั้งหมดเจ้าหน้าที่ของคณะ/วิทยาลัย สามารถท าความเข้าใจและน าไป
ปรับปรุงกระบวนงานเสนอหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพ่ือให้ สอดคล้อง
กับกระบวนการท างานของกองบริการการศึกษา และตรงกับแนวปฏิบัติในการน าเสนอหลักสูตร
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอหลักสูตรของสถาบัน      
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ให้มีความครบถ้วน โดยยึดถือเป็น
แนวทางในการท างาน เปรียบเสมือนคู่มือช่วยการท างานต้ังแต่ต้นจบครบกระบวนการท างาน 
สามารถย่ืนเสนอพิจารณาหลักสูตรได้ถูกต้องและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ผลงานเชิงวิเคราะห์ เร่ือง การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตร จ าแนก

ตามประเภทหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฉบับน้ี อาจมีข้อจ ากัดด้านการปฏิบัติงาน เน่ืองจากเจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย      
มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ท าให้มีข้อจ ากัดด้านความรู้พ้ืนฐาน เน่ืองจากกระบวนการเสนอ
หลักสูตรต้องอาศัยประสบการณ์ท างานและมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานการขอเสนอหลักสูตร  ตลอดจน
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตร ซึ่งจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจถึงกระบวนการบาง
ขั้นตอนและการพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ  ซึ่งอาจจะท าให้การจัดท าหลักสูตรเกิดความผิดพลาดได้ ดังน้ัน 
ทางคณะ/วิทยาลัยควรมีการถ่ายทอดความรู้และท าเป็นเล่มคู่มือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้และ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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