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คํานํา
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นอีกคณะหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มีการเปิดการเรียน
การสอนหลายหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและตลาดแรงงานตามสภาวการณ์ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะดําเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรว่า มีคุณภาพ
มีความทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเล่มนี้ จึงเป็น
การแสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรของคณะ โดยผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานใหม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอน
และเป็นระบบต่อไป
ผู้เขียนขอขอบพระคุณ นายไกรสีห์ ณ สงขลา นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ รักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ให้
คํ า แนะนํ า และช่ ว ยเหลื อ ด้ า นข้ อ มู ล ต่ า งๆ อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การจั ด ทํ า คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเล่ ม นี้ จึ ง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้ดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 และ
ระดับปริญ ญาเอกในปี พ.ศ. 2547 โดยตลอดระยะเวลาในการเปิ ดสอนหลักสู ตรจนถึงปัจจุบันนั้น คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยแรกเริ่มคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ได้เ ปิด สอนหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาโทเพีย งหลัก สูต รเดีย ว คือ หลัก สูต รพัฒ นบริห ารศาสตรมหาบัณ ฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาควิชาด้วยกัน ได้แก่ 1) ภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
(Economics Theory) 2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics) 3) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
การเงิ น และการคลั ง (Financial Economics) 4) ภาควิ ช าการวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ (Economic
Development Planning) และ 5) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics) ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2513 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งแรก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในขณะนั้น และ
ครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 2522 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ โดยแบ่งสาขาวิชาต่างๆ ออกเป็น 10 สาขาวิชาด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเลือกศึกษาได้ตามความถนัดของตน และเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามวิทยาการ
ใหม่ๆ ด้วย อันได้แก่ 1) สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 2) สาขาวิชาการวางแผนเศรษฐกิจ 3) สาขาวิชา
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 4) สาขาวิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 5) สาขาวิชาเศรษฐมิติ 6) สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเกษตร 7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง 8) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 9) สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ประชากรและทรัพยากรมนุษย์ และ 10) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและแรงงาน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งโดยขอเปิดสาขาวิชาเพิ่มอีก
จํานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ 11) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในขณะนั้น
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่หลายประเทศเผชิญอยู่ คือ ไม่สามารถบริหารทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สถานการณ์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว และ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินนโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป อย่างไรก็ดี
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาซึ่งต้องทํางานและไม่สามารถเข้าเรียนในภาคปกติได้
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงได้เปิดสอนภาคพิเศษครั้งแรกในปี พ.ศ.2532 โดยเปิดสอนหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ แต่เปิดสอนจนถึงปี พ.ศ. 2533 เท่านั้น เนื่องจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ได้เปิดสอนหลักสูตรอื่นแทนซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาภาคพิเศษได้มากกว่า จาก
แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยตลอดเวลา ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้เปิดสอนหลักสูตรระดับ
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ปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
เป็นหลักสูตรภาษาไทย (เปิดสอนปี พ.ศ. 2556) และ Master of Economics Program (English Program)
ภาคปกติ เป็นหลั กสูตรภาษาอังกฤษ (เปิดสอนในปี พ.ศ. 2556) 2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ เป็นหลักสูตรภาษาไทย (เปิดสอนในปี พ.ศ. 2535) และภาคพิเศษ เป็น
หลักสูตรภาษาไทยเช่นเดียวกัน (เปิดสอนในปี พ.ศ. 2536) 3) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นหลักสูตรภาษาไทย (เปิดสอนในปี พ.ศ. 2551) 4) หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ เป็นหลักสูตรภาษาไทย (เปิดสอน
ในปี พ.ศ. 2554) และ Master of Economics Program in Economics and Management (English Program)
ภาคปกติ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ (เปิดสอนในปี พ.ศ. 2560) สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอกได้เปิดสอน
ในปี พ.ศ. 2547 จํานวน 1 หลักสูตร คือ Doctor of Philosophy Program in Economics (International
Program) ภาคปกติ
คณะพั ฒนาการเศรษฐกิ จเล็งเห็นถึงความสําคัญ อย่ างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรทุ ก
หลักสูตรของคณะ โดยก่อนจะมีการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนั้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อเป็นการระดมสมอง (Brainstorming) จากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเก็บรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายและข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ที่สามารถตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด จากนั้นจึงนํามาใช้เป็น
แนวทางสู่การวางแผนการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF : HEd) เพื่อเป็นตัวแทนในการ
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้รายละเอียดในการปรับปรุงเป็นไปตามหัวข้อที่กําหนดไว้ใน
แบบ มคอ.2 ดังนั้น การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะตามรอบระยะเวลา 5 ปีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดังกล่าว จึงส่งผลให้หลักสูตร
มีคุณภาพ มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญมากที่สุดอีกประเด็นหนึ่งสําหรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้น ก็เพื่อเป็นการตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยคณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์และมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาต่างๆ ภายใต้พื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือนายจ้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศชาติต่อไป
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การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลักสูตร องค์ประกอบของ
หลักสูตร การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรที่ตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา การกําหนดรูปแบบในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ และสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยมีการเพิ่มจุดแข็ง ปรับจุดอ่อนและจุดที่ต้อง
พัฒนาเพิ่มเติมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสของความสําเร็จในการจัดการศึกษาของหลักสูตรของคณะ
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
1.2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการภายใต้กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและพนักงานใหม่ของคณะมีความรู้ ความเข้าใจ
ในขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะภายใต้มาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีคุณภาพ
1.2.3 เพื่อใช้ในการวางแผนกระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
1.3 ประโยชน์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
1.3.1 ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอย่างเป็นระบบ
1.3.2 ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องของคณะสามารถปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ลดความซ้ําซ้อนและปัญหาความขัดแย้งในการทํางาน อีกทั้งเป็นการลดเวลาและขั้นตอนในการ
สอนงานให้กับพนักงานใหม่ของคณะด้วย
1.3.3 ทําให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4 ขอบเขตของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
ของคณะ โดยรายละเอียดจะครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ อาทิเช่น การวางแผนการพัฒนาและปรับปรุง
หลั ก สู ต รภายใต้ ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พัฒนาและปรับปรุงหลักสู ตรรวมถึงการเสนอหลั กสูต รฉบับปรั บปรุงที่ได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุ ม
หลักสูตรและที่ประชุมคณะ ไปสู่กระบวนการพิจารณาจากที่ประชุมต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ อีกทั้งแนวทางใน

4

การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้หลักสูตรปรับปรุงของคณะ
มีคุณภาพ มีความทันสมัย ตรงต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนองต่อตลาดแรงงงานมากที่สุด
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจาก
คุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของ
คุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิด
โอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและ
กลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง 1) การปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มี อยู่แล้วให้ดีขึ้นทั้งในด้านการวาง
จุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชาการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลอื่นๆ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร หรือ 2) การจัดทําหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนที่จะทําให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บัณฑิตที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนด
ไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ร่วมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
มคอ.04 หมายถึง แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
สกอ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กกอ. หมายถึง คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สพบ. หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พศ. หมายถึง คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ศม. หมายถึง หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
M.Econ หมายถึง Master of Economics Program (English Progam)
ศธ. หมายถึง หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ศก. หมายถึง หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ศบ. หมายถึง หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
MEM หมายถึง Master of Economics Program in Economics and Management (English Program)
Ph.D หมายถึง Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program)

5

บทที่ 2
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
2.1 ขอบข่ายภาระงานของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในสี่ของคณะที่ได้ถือกําเนิดมาพร้อมกับการก่อตั้งสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509
โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีฐานะเทียบเท่ากอง และมีการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ
และเป้าหมายของคณะ ดังนี้
วิสัยทัศน์ของคณะ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกลไกการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และองค์ ค วามรู้ ท าง
เศรษฐศาสตร์ที่มีมาตรฐานสากล
อัตลักษณ์ของคณะ
รู้จริงเรื่องเศรษฐกิจ เติมความคิดสู่การพัฒนา
พันธกิจของคณะ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
3. การบริการวิชาการ
4. กระบวนการทํางานมีคุณภาพและมาตรฐานสากล
เป้าหมายของคณะ
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ในองค์กรภาครัฐบาล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ มีศักยภาพในการ
พัฒนาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ มีจริยธรรมทางวิชาการในการประกอบอาชีพ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
ของมหาบัณฑิต
1.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในองค์กรธุรกิจเอกชน รัฐบาลและองค์กรสาธารณประโยชน์ มีศักยภาพในการพัฒนา
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และเพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต
1.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินและมีหลักจริยธรรมในการประกอบอาชีพ เพื่อไปปฏิบัติงานในสาขาอาชีพต่างๆ ใน
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ภาคการเงินและภาคการผลิตอื่นที่ต้องการความรู้ ความชํานาญของบุคลากรทางเศรษฐศาสตร์การเงินใน
ระดับสูง
1.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้ความ
เข้าใจสภาพทางเศรษฐกิจ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
1.5 เพื่อ ผลิ ต ดุษ ฎี บัณ ฑิ ต ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในเชิ งวิ ชาการและ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งให้ดุษฎีบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถค้นคว้าวิจัย ขยายพรมแดนแห่งความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์
เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้และเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของประเทศและ
ของโลก ซึ่งมีส่วนช่วยในการชี้นําและแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อให้บริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเงินที่มีคุณภาพแก่สังคม โดยการวิจัย
การศึกษาต่อเนื่อง การจัดฝึกอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการ การบรรยายพิเศษ การเป็นที่ปรึกษา การเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นกรรมการให้แก่องค์กรธุรกิจเอกชน รัฐบาล และองค์กรสาธารณประโยชน์
4. ด้านกระบวนการทํางานมีคุณภาพและมาตรฐานสากล
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรคณะมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นกระบวนการทํ า งานของคณะภายใต้
มาตรฐานสากล เริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห์งาน การวางแผนการทํางาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผล
การทํางาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันภายในคณะได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร
การบริหารงานภายในคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนั้น มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดทําหน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบงานภายในคณะทั้งหมด โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดี
ฝ่ ายวางแผนและพั ฒนา ทําหน้าที่เป็น ผู้ ช่วยปฏิ บัติงานด้า นต่างๆ ให้กับ คณบดี นอกจากนี้ มี ก ารแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประจํ า คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ คณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรต่า งๆ คณะทํางานคณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และศูนย์ศึกษาพัฒนาการ
เศรษฐกิจ เพื่อเป็ น กลไกขั บเคลื่ อนการดํา เนิ นงานของคณะในด้านต่างๆ อีกด้วย ในส่วนของสํานั ก งาน
เลขานุ การคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มี เลขานุการคณะเป็ นหัวหน้ าของสํานักงาน ทําหน้าที่ควบคุม ดูแ ล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและ
พัสดุ กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ ให้
ดําเนินไปด้วยดี
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2.2 โครงสร้างการบริหารงานคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

คณบดี

กรรมการประจําคณะ

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา
คณาจารย์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะทํางานคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(M.Econ)
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการ
บริหาร

 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สู่สากล
 ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
 ด้านวิเทศสัมพันธ์
 ด้านบริการวิชาการแก่สงั คม/คุณธรรมจริยธรรม
และทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
 ด้านการสร้างความผูกพันกับศิษย์เก่า
 ด้านการประชุมวิชาการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบัณฑิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การ
(พัฒนาสมรรถนะองค์กร)
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาพลักษณ์และการ
ประชาสัมพันธ์

สํานักงานเลขานุการ
กลุ่มงานบริหารและธุรการ

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

กลุ่มงานการศึกษา

กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัย
และงานวิชาการ
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สํานักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Supporting Unit) โดยมี
บทบาทและหน้าที่ในการให้บริการ ให้คําปรึกษาและคําแนะนําเพื่อให้ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และด้านการบริการวิชาการของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
นอกจากนี้ ยังทําหน้าที่ในการให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการโดยทั่วไปด้วย สํานักงาน
เลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ จํานวน 5 กลุ่มงาน โดย
แต่ละกลุ่มงานมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ ดูแลและรับผิดชอบงาน จํานวน 12 ด้าน ได้แก่
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานบริหารงานบุคคล
1.3 งานประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป
1.4 งานเลขานุการผู้บริหาร
1.5 งานผลิตเอกสารและบริการ
1.6 งานจัดฝึกอบรมและสัมมนา
1.7 งานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
1.8 งานบริหารความเสี่ยง
1.9 งานข้อมูล QAIS
1.10 งาน CSR
1.11 งานจัดการความรู้ (KM)
1.12 งานประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน
2. กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ดูแลและรับผิดชอบงาน จํานวน 7 ด้าน ได้แก่
2.1 งานงบประมาณ
2.2 งานการเงิน
2.3 งานบัญชี
2.4 งานพัสดุ
2.5 งานบริหารเงินและระดมทุน
2.6 งานบริหารความเสี่ยง
2.7 งานจัดการความรู้ (KM)
3. กลุ่มงานการศึกษา ดูแลและรับผิดชอบงาน จํานวน 22 ด้าน ได้แก่
3.1 งานบูรณาการภาคปกติและภาคพิเศษ
3.2 งานรับนักศึกษา
3.3 งานการสอบ
3.4 งานบริการการเรียนการสอน
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3.5 งานทุนและรางวัลการศึกษา
3.6 งานขออนุมัติปริญญา
3.7 งานประเมินการสอนอาจารย์
3.8 งานข้อมูลตัวชี้วัดระดับผลผลิต
3.9 งานประกันคุณภาพการศึกษา
3.10 งานรับปริญญา
3.11 งานประชุมสัมมนา
3.12 งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร
3.13 งานกิจกรรมนักศึกษา
3.14 งานวิเทศสัมพันธ์
3.15 งานสารสนเทศทางการศึกษา
3.16 งานสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์/วิชาการค้นคว้าอิสระ
3.17 งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3.18 งานการเงินของหลักสูตร
3.19 งานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
3.20 งานบริหารความเสี่ยง
3.21 งานข้อมูล QAIS
3.22 งานจัดการความรู้ (KM)
4. กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ ดูแลและรับผิดชอบงาน จํานวน 11 ด้าน ได้แก่
4.1 งานแผนงาน
4.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา
4.3 งานวิจัยและพัฒนาองค์การ
4.4 งานบริหารความเสี่ยง
4.5 งานข้อมูล QAIS
4.6 งานจัดการความรู้ (KM)
4.7 งานวารสารและส่งเสริมเอกสารวิชาการ
4.8 งานบริการงานวิจัย
4.9 งานประชุมวิชาการวันสถาปนา
4.10 งานสัมมนาแผนงานประจําปี
4.11 งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
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5. กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ ดูแลและรับผิดชอบงาน จํานวน 3 ด้าน ได้แก่
5.1 งานวารสารและส่งเสริมเอกสารวิชาการ
5.2 งานบริการงานวิจัย
5.3 งานจัดฝึกอบรมและสัมมนา
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2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสํานักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สํานักงานเลขานุการ
กลุ่มงานบริหารและธุรการ













งานสารบรรณ
งานบริหารงานบุคคล
งานประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป
งานเลขานุการผู้บริหาร
งานผลิตเอกสารและบริการ
งานจัดฝึกอบรมและสัมมนา
งานสานสัมพันธ์ศษิ ย์เก่า
งานบริหารความเสี่ยง
งานข้อมูล QAIS
งาน CSR
งานจัดการความรู้ (KM)
งานประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางาน









กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

กลุ่มงานการศึกษา

งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารเงินและระดมทุน
งานบริหารความเสี่ยง
งานจัดการความรู้ (KM)

 งานบูรณาการภาคปกติและ
ภาคพิเศษ
 งานรับนักศึกษา
 งานการสอบ
 งานบริการการเรียนการสอน
 งานทุนและรางวัลการศึกษา
 งานขออนุมัติปริญญา
 งานประเมินการสอนอาจารย์
 งานข้อมูลตัวชี้วัดระดับผลผลิต
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานรับปริญญา
 งานประชุมสัมมนา
 งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 งานกิจกรรมนักศึกษา
 งานวิเทศสัมพันธ์
 งานสารสนเทศทางการศึกษา
 งานสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์/
วิชาการค้นคว้าอิสระ
 งานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
 งานการเงินของหลักสูตร
 งานสานสัมพันธ์ศษิ ย์เก่า
 งานบริหารความเสีย่ ง
 งานข้อมูล QAIS
 งานจัดการความรู้ (KM)

กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ












งานแผนงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาองค์การ
งานบริหารความเสีย่ ง
งานข้อมูล QAIS
งานจัดการความรู้ (KM)
งานวารสารและส่งเสริมเอกสาร
วิชาการ
งานบริการงานวิจยั
งานประชุมวิชาการวันสถาปนา
งานสัมมนาแผนงานประจําปี
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัย
และงานวิชาการ
 งานวารสารและส่งเสริมเอกสาร
วิชาการ
 งานบริการงานวิจยั
 งานจัดฝึกอบรมและสัมมนา
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2.4 โครงสร้างอัตรากําลังสํานักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ (เลขานุการคณะ)
นายศุภกิจ ปรีดากรณ์

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

กลุ่มงานการศึกษา

กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นางศรีอรุณ ชื่นนางชี
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร
(นางสาวนันทิยา สีมาพันธ์)
3. พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจํา)
นายจรัส กวางษี
4. พนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
นายชนะชัย ขําต้นวงษ์
5. นักการ-ภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว)
นางดวงเดือน วงษ์ศรี
6. นักการ-ภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว)
นางสาวปานพิมล นนกระโทก

1. นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นางสาวพูนทรัพย์ ระวังกุล
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญ
การ (พนักงานสถาบัน)
นางสาวพิมพ์ธมี า ผลิศักดิ์

1. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
(หัวหน้ากุลม่ งาน)
-ว่าง2. นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นายไกรสีห์ ณ สงขลา
(รักษาการในตําแหน่งหัวหน้า
กลุ่มงาน)
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายวรพงษ์ ทองเปลว
4. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(พนักงานสถาบัน)
นางสาวอาภาพร เปี่ยมใจชื่น
5. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(พนักงานสถาบัน)
นางสาวจิตติมา เดียงไธสง
6. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ปริญญาเอก
(ลูกจ้างชั่วคราว)
นางสาวเทวี น้อยทรง

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นายสงคราม ไชยแก้ว
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร
นางสาวสุปรียา แซ่ตัน

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัย
และงานวิชาการ

อัตรากําลังทั้งสิ้น
 ข้าราชการ
 พนักงานสถาบัน
 ลูกจ้างประจํา
 ลูกจ้างชั่วคราว

-ว่าง-

16
7
4
1
4

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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2.5 บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกลุ่มงานการศึกษา
กลุ่ ม งานการศึ ก ษามี บ ทบาทและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ สํ า คั ญ มากที่ สุ ด กลุ่ ม งานหนึ่ ง ในคณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นกลุ่มงานที่ขับเคลื่อนภารกิจในด้านต่างๆ ของคณะ ดังนี้
2.5.1 งานบูรณาการภาคปกติและภาคพิเศษ คือ การจัดทําแผนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ
ตลอดปีการศึกษา จัดทําตารางสอนเสนอที่ประชุมคณาจารย์คณะเพื่อให้ความเห็นชอบ แจ้งตารางสอนภาคปกติ
แก่กองบริการการศึกษาเพื่อจัดทําประกาศ คณะจัดทําประกาศตารางสอนของภาคพิเศษเสนออธิการบดีลงนาม
แจ้งตารางสอนภาคการศึกษาต่อไปให้กับนักศึกษาเลือกวิชาหลังสอบกลางภาค เพื่อจัดทํา Pre-register
การลงทะเบียนภาคการศึกษาต่อไป จัดทําภาระงานสอนของอาจารย์ตลอดปีการศึกษา โดยช่วงต้นปีการศึกษา
จะมีก ารจั ด ทํา ปริ ม าณงาน (ภาระงาน) สอนขั้ น ต่ํา ของอาจารย์แ ต่ ล ะท่า นส่ง ให้ส่ว นการคลัง และพัส ดุ
คอยตรวจสอบและขอเปลี่ยนแปลงภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิชา
บรรยาย มีการตรวจสอบการลงนามในใบปฏิบัติงานของอาจารย์ทุกท่านทั้งภาคปกติและภาคพิเศษทุกเดือน
เพื่อเบิกจ่ายค่าบรรยายที่เกินภาระงานสอนขั้นต่ํา (ภาคพิเศษ) ทุกสิ้นเดือน คํานวณภาระงานสอนภาคปกติ
ที่เกินภาระงานขั้นต่ําและเบิกจ่ายเมื่อสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งการเบิกจ่ายวิชาสัมมนาปฏิบัติการและรวบรวม
สถิติการเบิกจ่ายค่าสอนแต่ละภาคการศึกษาด้วย
2.5.2 งานรับนักศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
ทั้งในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยขั้นตอนในการรับสมัครจะเริ่มตั้งแต่การจัดทํากําหนดการ
รับสมัครนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา จัดทําประกาศรับสมัคร ดูแลและประสานงานการประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร ตรวจสอบข้อมูลใบสมัคร แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ ผลิตข้อสอบหรือ
จัดเตรียมเอกสารผู้สมัครสอบและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้กับคณะกรรมการสอบในกรณีสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิสอบ ควบคุมดู แลการสอบ สรุปผลการสอบ ส่งผลการสอบคั ดเลือกให้สถาบั น
ประกาศผลสอบ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการปฐมนิเทศนักศึกษา
2.5.3 งานการสอบ จําแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การสอบกลางภาค การสอบไล่ การสอบ
ประมวลความรู้ การสอบคุณสมบัติ และการสอบปากเปล่า โดยขั้นตอนของการสอบกลางภาคและสอบไล่
จะเริ่มตั้งแต่การจัดตารางสอบ จัดเจ้าหน้าที่คุมสอบ ผลิตข้อสอบ ควบคุมดูแลการสอบ ส่งข้อสอบให้กรรมการสอบ
เพื่อตรวจ ติดตามผลสอบในแต่ละวิชา เสนอคณบดีอนุมัติผลสอบ ประกาศผลสอบ ส่งผลให้กับสถาบัน และ
ตรวจทานการบันทึกผลสอบในระบบทะเบียน สําหรับการสอบประมวลความรู้และสอบคุณสมบัติ คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจกําหนดให้สอบปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม ส่วนการ
สอบปากเปล่า คณะพัฒนาการเศรษฐกิจกําหนดให้สอบปีละ 5 ครั้ง คือ ในเดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม
เดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม โดยการสอบประมวลความรู้ สอบคุณสมบัติและสอบปากเปล่า
มีขั้นตอนตั้งแต่การจัดทําแผนกําหนดการสอบประมวลความรู้ สอบคุณสมบัติ และสอบปากเปล่า มีการตรวจ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ เสนอที่ประชุมคณาจารย์คณะแต่งตั้งกรรมการสอบ จัดทําประกาศรับสมัครสอบ
ประมวลความรู้และสอบคุณสมบัติ มีการจัดทบทวนวิชาหลักเพื่อเตรียมการสอบของนักศึกษา ผลิตข้อสอบ
ควบคุมดูแลการสอบ จัดแยกสมุดคําตอบให้กรรมการสอบเพื่อตรวจสอบ ติดตามทวงถามผลการสอบ จัดทํา
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ประกาศผลการสอบและส่งผลให้กับสถาบัน ประสานงานกับกรรมการสอบเพื่อกําหนดวันให้นักศึกษาที่สอบตก
ฟังคําชี้แจง จัดทํากําหนดการสอบปากเปล่า เสนอที่ประชุมคณาจารย์คณะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่า
มีการคํานวณค่าสมนาคุณกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการศึกษาส่งฝ่ายการเงินคณะเบิกจ่าย จัดทํา
ผลการสอบปากเปล่าและส่งผลให้กับสถาบัน และตรวจสอบผังการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาต่อไป
2.5.4 งานบริการการเรียนการสอน คือ ให้คําปรึกษา แนะนําและช่วยแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษาในเรื่อง
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การเพิ่มวิชา การเพิกถอนวิชา ตลอดจนมีการจัดทําแผนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
และมีการเชิญผู้บรรยายพิเศษซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวิชาต่างๆ มาบรรยายเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาด้วย
2.5.5 งานทุนและรางวัลการศึกษา จําแนกออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
1) ทุนส่งเสริมการศึกษา ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา
2) ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จะมีการดําเนินการโดยกลุ่มงานการศึกษาประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาของคณะผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จากนั้นจะมี
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการทุนฯ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
และดําเนินการส่งผลการคัดเลือกให้สถาบันพิจารณาต่อไป
3) ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน G.A) กลุ่มงานการศึกษาจัดทําประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
G.A. ภาคปกติ และ G.A. ภาคพิเศษ ในทุกภาคการศึกษา จากนั้นจะมีการตรวจสอบโควตานักศึกษา
เป็นผู้ช่วยอาจารย์ (G.A.) ภาคปกติและภาคพิเศษของอาจารย์แต่ละท่าน และดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับนักศึกษาผู้ได้รับทุน G.A. ทุกสิ้นเดือน
4) รางวัลเรียนดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะดําเนินการสํารวจนักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับ
รางวัลเรียนดีในแต่ละปีการศึกษาเพื่อเสนอสถาบันพิจารณาต่อไป
2.5.6 งานขออนุมัติปริญญา คือ การดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา จัดทํา
ข้อมูลผลการศึกษา สาขาวิชาเอกของผู้มีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา จัดทําผังการศึกษา และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอสถาบันขออนุมัติปริญญาต่อไป
2.5.7 งานประเมินผลการสอนอาจารย์ คือ การกําหนดช่วงเวลาการประเมินการสอนรายวิชาใน
ระบบประเมินผลออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะทราบทาง Website และ Facebook ของคณะ
มีการตรวจสอบจํานวนผู้ประเมิน ส่งผลการประเมินให้อาจารย์ประจําวิชาทราบ และสรุปผลการประเมิน
เข้าที่ประชุมคณะเพื่อทราบต่อไป
2.5.8 งานข้อมูลตัวชี้วัดระดับผลผลิต คือ การจัดทํารายงานแผนการรับนักศึกษา นักศึกษาคงอยู่
สําเร็จการศึกษา รายไตรมาส และรายปีงบประมาณ
2.5.9 งานประกันคุณภาพการศึกษา คือ การรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร และการจัดทําข้อมูล มคอ.
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2.5.10 งานรับปริญญา คือ การจัดทํารายชื่อผู้เข้ารับปริญญาและผังที่นั่งเข้าฝึกซ้อม จัดทําการ
ลงทะเบียนและแจกเอกสารแก่ผู้เข้ารับปริญญา ตรวจสอบที่นั่งผู้เข้ารับปริญญา ดําเนินการฝึกซ้อมการรับ
ปริญญามหาบัณฑิต จัดแถวการเข้าถ่ายภาพหมู่ และติดผังที่นั่งเข้ารับปริญญา
2.5.11 งานประชุมสัมมนา คือ การจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และจดบันทึกรายงานการประชุม
หลักสูตรหรือการสัมมนา ดําเนินการช่วยจัดงานสัมมนาของคณะและสถาบัน
2.5.12 งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร จะเริ่มขั้นตอนตั้งแต่การจัดทําเอกสารในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website คณะ Facebook คณะ และช่องทางอื่นๆ มีการจัดการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่
2.5.13 งานกิจกรรมนักศึกษา คือ การให้คําแนะนํา การกํากับดูแลและดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
ให้แก่นักศึกษา อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดกิจกรรม Meet the Faculty สําหรับนักศึกษา
ภาคปกติ และ Meet the Dean สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีการจัดกิจกรรมสานสัม พันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ การจัดกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากคณะหรือสถาบัน และมีการ
ประเมินผลหลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว
2.5.14 งานวิเทศสัมพันธ์ คือ ดําเนินการติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ อาทิเช่น การรับสมัคร
นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตร การจัดเตรียมข้อสอบคัดเลือกสําหรับนักศึกษาต่างชาติ การจัดการเรียน
การสอน การจัดทุนความร่วมมือระหว่างสถาบัน การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การจัดประชุมสัมมนา
การจัดการต้อนรับในงานต่างๆ เป็นต้น
2.5.15 งานสารสนเทศทางการศึกษา คือ การสํารวจข้อมูลทางการศึกษา การบันทึกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การจัดทํารายงาน การบริการข้อมูลข่าวสาร ดําเนินการจัดสารสนเทศทางการศึกษาผ่านทาง
Internet และช่องทางอื่นๆ การจัดทําคู่มือกระบวนการทํางาน และ Flowchart
2.5.16 งานสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ คือ การจัดทําประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา จัดทําประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ การบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
และกรรมการในระบบ E-thesis ดําเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์และเบิกจ่ายเงินสมนาคุณ
2.5.17 งานการเงินของหลักสูตร คือ การจัดทํางบประมาณรายรับรายจ่ายของหลักสูตร การจัดทํา
บันทึกขออนุมัติใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ และดําเนินการเคลียร์งบประมาณหลังจากการจัด
กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว
2.5.18 งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรของคณะเพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ต่อที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดทําเล่ม มคอ.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง
เสนอที่ประชุมต่างๆ ของสถาบันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดทํา มคอ.04 และเล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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2.5.19 งานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คือ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่าของหลักสูตรทราบ
ประชุมรูปแบบในการจัดงาน ประสานงานเรื่องการจัดสถานที่และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอุปกรณ์แสง สี และเสียง
ดูแลความเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกให้กับศิษย์เก่าตรงจุดลงทะเบียน ดําเนินการแจกของที่ระลึก
2.5.20 งานบริหารความเสี่ยง คือ การจัดการความเสี่ยงของคณะทั้งในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และประเมินความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ตลอดจนมีการดูแล ตรวจสอบ และกํากับความเสี่ยงที่เกิดจาก
กระบวนการทํางาน ความสัมพันธ์ของหน้าที่ การดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เพื่อช่วยลดความ
เสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงให้กับคณะมากที่สุด
2.5.21 งานข้อมูล QAIS คือ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานประกันคุณภาพด้านต่างๆ
เช่น ข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย งานบริการวิชาการที่ได้รับรางวัลต่างๆ การพัฒนาบุคลากร ส่งให้กับกลุ่มงาน
แผนและพัฒนาองค์การบันทึกข้อมูลในระบบ QAIS
2.5.22 งานจัดการความรู้ (KM) คือ มีการหารือในที่ประชุมเพื่อสรุปประเด็นหรือเรื่องที่มีความ
ประสงค์จะจัดการความรู้ (KM) ดําเนินการทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
สรุปผลการจัดงานในที่ประชุม
2.6 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะเป็นงานที่สําคัญมากที่สุดด้านหนึ่งของกลุ่มงานการศึกษา
เนื่องจากเป็นภารกิจที่ขับเคลื่อนให้แผนกลยุทธ์ของคณะในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบัณฑิต และยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจัย และพัฒนาองค์ค วามรู้ท างเศรษฐศาสตร์ บรรลุผ ลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์แ ละเป้าหมายที่ค ณะ
ได้กําหนดไว้ โดย นางสาวจิตติมา เดียงไธสง ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มงานการศึกษา คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ ผู้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบงานการศึกษาและ
งานด้านต่างๆ ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ดังนี้
2.6.1 งานรับนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ
กรณีสอบสัมภาษณ์และกรณีสอบข้อเขียน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้
1) กรณีสอบสัมภาษณ์
 จัดทํากําหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตร
 จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่เสนอต่อสถาบัน
 ดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่
 ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติข องผู้สมั ครว่าตรงกับเกณฑ์ที่หลั กสูตรกําหนดไว้
หรือไม่
 จัดทําประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล
การสอบสัมภาษณ์
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 ดําเนินการจัดสถานที่และห้องสอบ
 เสนอผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์ต่อที่ประชุมหลักสูตร
และที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณา
 จัดทําประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเสนอต่อสถาบัน
 ดําเนินการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
2) กรณีสอบข้อเขียน
 จัดทํากําหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตร
 จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่เสนอต่อสถาบัน
 ดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่
 ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติข องผู้สมัครว่าตรงกับเกณฑ์ที่หลั กสูตรกําหนดไว้
หรือไม่
 จัดทําประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล
การสอบข้อเขียน
 ดําเนินการจัดสถานที่และห้องสอบ
 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยระหว่างการสอบข้อเขียน
 เสนอผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบข้อเขียนต่อที่ประชุมหลักสูตร
และที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณา
 จัดทําประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเสนอต่อสถาบัน
 ดําเนินการประกาศผลการสอบข้อเขียน
2.6.2 งานบริการการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการให้คําปรึกษา ข้อแนะนํา
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ให้ คํ า ปรึ ก ษาและข้ อ แนะนํ า กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเองหรื อ ติ ด ต่ อ ผ่ า นทาง
โทรศัพท์ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ
2) ดําเนินการรับคําร้องในเบื้องต้น โดยการให้เขียนแบบฟอร์มใบคําร้องทั่วไปของคณะ หรือ
ให้เขียนแบบฟอร์มการเพิ่มหรือเพิกถอนวิชา หากนักศึกษามีความประสงค์จะเพิ่มวิชาหรือเพิกถอนวิชาใน
ภาคการศึกษานั้น
3) ดําเนินการเสนอใบคําร้องต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือ
ผู้อํานวยการหลักสูตร ภาคพิเศษ และเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาตามลําดับ
4) จัดส่งใบคําร้องให้กับกองบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการ
5) แจ้งผลการดําเนินการให้นักศึกษาทราบ
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2.6.3 งานประเมินผลการสอนอาจารย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานประเมินผล
การสอนของอาจารย์ ดังนี้
1) ดําเนินการประชาสัมพันธ์กําหนดช่วงเวลาการประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย์ใน
แต่ละภาคการศึกษาในระบบประเมินออนไลน์ให้กับนักศึกษาทราบผ่านทาง Website และ Facebook ของคณะ
2) ดําเนินการจัดส่งผลการประเมินในแต่ละภาคการศึกษาให้กับอาจารย์ประจําวิชาทราบ
3) ดําเนินการเสนอสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาคการศึกษาเข้า
ที่ประชุมหลักสูตรเพื่อทราบ
2.6.4 งานประกันคุณภาพหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้
1) ดําเนินการรวบรวมข้อมูล เช่น งานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่างๆ ของอาจารย์ผู้สอน
จํานวนนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา จํานวนนักศึกษาคงอยู่
2) จัดทําเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
3) เข้าร่วมฟังและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการผู้ประเมินในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
4) บันทึกข้อมูลในระบบส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6.5 งานรับปริญญา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรับปริญญาในวันฝึกซ้อมย่อย
ของคณะ วันฝึกซ้อมใหญ่ของสถาบัน และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้
1) วันฝึกซ้อมย่อยของคณะ
 ดําเนินการติดผังที่นั่งเข้าฝึกซ้อมย่อยให้กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
 รับผิดชอบตรงจุดลงทะเบียนและแจกเอกสารให้กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใน
วันฝึกซ้อมย่อย
 ดําเนินการตรวจสอบที่นั่งของผู้เข้ารับปริญญา
 ดําเนินการฝึกซ้อมการรับปริญญาให้กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
2) วันฝึกซ้อมใหญ่ของสถาบัน
 ตรวจสอบผังที่นั่งเข้าฝึกซ้อมใหญ่ให้กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
 รั บ ผิ ด ชอบตรงจุ ด ลงทะเบี ย น ตรวจดู ค วามเรี ย บร้ อ ยและการแต่ ง กายให้ กั บ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุมเพื่อฝึกซ้อมใหญ่กับสถาบัน
 ดูแลการจัดแถวในการเข้าถ่ายภาพหมู่ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
 ดูแลมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในหอประชุม
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3) วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
 รั บ ผิ ด ชอบตรงจุ ด ลงทะเบี ย น ตรวจดู ค วามเรี ย บร้ อ ยและการแต่ ง กายให้ กั บ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร
2.6.6 งานประชุมสัมมนา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประชุมหลักสูตรภาคพิเศษ ประชุม
สํานักงานเลขานุการคณะ และการจัดงานสัมมนาของคณะ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) งานประชุมหลักสูตรภาคพิเศษ
 แจ้งกําหนดการประชุมหลักสูตรผ่านทาง E-mail ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ
 ประสานงานกับผู้อํานวยการหลักสูตรเพื่อหารือและกําหนดวาระการประชุมต่างๆ
ของหลักสูตร
 จัดทําบันทึกแจ้งวาระการประชุมต่างๆ ของหลักสูตร
 จองสถานที่สําหรับจัดการประชุมหลักสูตร
 จัดเตรียมอาหารว่างสําหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมต่างๆ ของหลักสูตร
 จดบันทึกรายงานการประชุมของหลักสูตร
 ดําเนินการตามข้อสรุปจากที่ประชุมหลักสูตร
2) งานประชุมสํานักเลขานุการคณะ
 เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมต่างๆ
 จดบันทึกรายงานการประชุมสํานักเลขานุการคณะ
 ดําเนินการตามข้อสรุปจากที่ประชุมสํานักเลขานุการคณะ
3) งานสัมมนาคณะ
 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบงานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
 จัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาผ่านทาง Website และ Facebook คณะ
 ดําเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประชาสัมพันธ์ส่งกลุ่มงานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ ของสถาบัน
 จัดทําโปสเตอร์ประกอบการทํา Backdrop และ J-Flag เพื่อใช้ในห้องจัดสัมมนา
 ดูแลความเรียบร้อยในห้องจัดสัมมนาก่อนเริ่มงาน
 ดูแลความเรียบร้อยตรงจุดลงทะเบียนและแจกอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
 อํานวยความสะดวกในห้องจัดสัมมนา
 รวบรวมแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาส่งให้กับวิทยากร
 รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมงาน
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2.6.7 งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ของหลักสูตร กิจกรรมพิเศษต่างๆ ของหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ของหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าได้รับรางวัล ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) จัดทําข้อมูลและเตรียมเอกสารในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2) ดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร กิจกรรมต่างๆ ของคณะ
ผ่านทาง Website และ Facebook ของคณะ
3) ดําเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประชาสัมพันธ์ส่งกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรม
เพื่อสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ ของสถาบัน
4) ดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรนอกสถานที่
2.6.8 งานกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของนักศึกษา
หลักสูตรภาคพิเศษ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) จัดทําข้อมูลและเตรียมโครงการในการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ พร้อมงบประมาณเสนอต่อ
ที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณา
2) จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ พร้อมงบประมาณเสนอสถาบันเพื่อพิจารณา
3) ประสานงานกับกลุ่มงานการเงินเพื่อขอรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมพิเศษ
4) ควบคุมและกํากับดูแลให้การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของนักศึกษาดําเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อย
5) เคลียร์งบประมาณในการจัดกิจกรรมพิเศษกับกลุ่มงานการเงินของคณะ
6) จัด ทํ า สรุป ค่า ใช้จ ่า ยในการจัด กิจ กรรมพิเ ศษและสรุป ผลการประเมิน ในการจัด
กิจกรรมพิเศษเสนอที่ประชุมหลักสูตร
2.6.9 งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ และอํานวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติในด้านต่างๆ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้
1) การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
 จัดทําประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเสนอสถาบันเพื่อพิจารณา
 แจ้ง กํา หนดการสอบและวิธีก ารสอบให้กั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ แ ละกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ทราบ
 แจ้ ง ผลการสอบและข้ อ มู ล ในการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
ต่างชาติทราบ
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 จัดทําหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาใหม่ของคณะให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อยื่น
คําร้องขอวีซ่า
2) การอํานวยความสะดวกอื่นๆ
 ดําเนินการประสานงานเรื่องห้องพักในประเทศไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ
 จัดเตรียมรถและรับ-ส่ง นักศึกษาต่างชาติจากสนามบินไปห้องพักในกรณีที่นักศึกษา
ต่างชาติมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก
 แนะนําคณะ สถาบัน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในสถาบัน ให้กับนักศึกษา
ต่างชาติ
 ดําเนินการเปิดบัญชีให้กับนักศึกษาชาติในกรณีทุนประเภทต่างๆ
 ให้คําแนะนําและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติ
 จั ด ทํ า หนั ง สื อ ขอขยายเวลาการตรวจลงตรา หนั ง สื อ อํ า นวยความสะดวก และ
หนังสือรับรองต่างๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ
2.6.10 งานสารสนเทศทางการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารสนเทศทาง
การศึกษา โดยการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอนของคณะ เช่น การงดบรรยาย การบรรยาย
ชดเชย ทุนต่างๆ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ฯลฯ ให้กับนักศึกษาของคณะทราบผ่านทาง Website และ
Facebook ของคณะ
2.6.11 งานการเงินของหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณหลักสูตรและ
งบประมาณกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การจัดทํางบประมาณหลักสูตร
 จัดทําร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ทั้งงบประมาณของหลักสูตรและงบประมาณ
กิจกรรมพิเศษของหลักสูตรเสนอผู้อํานวยการหลักสูตรเพื่อพิจารณา
 เสนอร่ า งงบประมาณรายรั บ -รายจ่ า ยของหลั ก สู ต รต่ อ ที่ ป ระชุ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ
พิจารณา
 จัด ส่ ง ร่า งงบประมาณรายรั บ -รายจ่า ยของหลั ก สูต รที่ไ ด้ รับ ความเห็น ชอบจาก
ที่ประชุมหลักสูตรให้กับกลุ่มงานการเงิน
2) การจัดทํางบประมาณกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของหลักสูตร
 จัดทําร่างงบประมาณการจัดกิจกรรมพิเศษเสนอผู้อํานวยการหลักสูตรเพื่อพิจารณา
 เสนอร่างงบประมาณการจัดกิจกรรมพิเศษต่อที่ประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณา
 จัดทําบันทึกเสนองบประมาณการจัดกิจกรรมพิเศษของหลักสูตรต่อสถาบันเพื่อ
พิจารณา
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 ประสานงานกับกลุ่มงานการเงินเพื่อขอรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมพิเศษของ
หลักสูตร
 ควบคุม กํากับ ดูแลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมพิเศษของหลักสูตร
ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 เคลียร์งบประมาณในการจัดกิจกรรมพิเศษกับกลุ่มงานการเงิน
 สรุปผลการใช้งบประมาณการจัดกิจกรรมพิเศษต่อที่ประชุมหลักสูตร
2.6.12 งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรของคณะ ดังนี้
1) เสนอเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะต่อที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะ
เนื่องจากครบวงรอบ 5 ปี สําหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดไว้
2) จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รของคณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3) ประสานงานกับผู้อํานวยการหลักสูตรเพื่อสรุปข้อมูลหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ได้จากการ
ระดมสมองในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
4) จัดทําร่างข้อมูลหลักสูตรฉบับปรับปรุงเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะเพื่อ
พิจารณา
5) จัดทําเล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรของคณะ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
6) จัดทําบันทึกพร้อมแนบเล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรของคณะส่งไปที่กองบริการ
การศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอที่ประชุมต่างๆ ของสถาบัน
7) จัดทําเล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรของคณะเพิ่มเติมเพื่อส่งให้กับคณะกรรมการ
ในที่ประชุมต่างๆ ของสถาบัน
8) ดําเนินการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรในเล่ม มคอ. 2 ตามมติที่ประชุมต่างๆ ของสถาบัน
9) เสนอเรื่องการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรในเล่ม มคอ.2 ตามมติที่ประชุมต่างๆ ของ
สถาบันให้กับที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะทราบ
10) จัดทํา มคอ.04 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท พร้อมเล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรส่งให้กับกองบริการการศึกษาเพื่อ
ดําเนินการส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
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11) บันทึกข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาในระบบสารสนเทศหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2.6.13 งานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
ดังนี้
1) ดําเนินการประชาสัมพันธ์งานผ่านทาง Website และ Facebook ของคณะ
2) ดําเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มงานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ ของสถาบัน
3) ดูแลความเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกให้กับศิษย์เก่าตรงจุดลงทะเบียน
4) ดําเนินการแจกของที่ระลึก
5) ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องจัดงาน
2.6.14 งานจัดการความรู้ (KM) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดการความรู้ (KM)
ดังนี้
1) เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือรูปแบบในการจัดการความรู้ (KM)
2) ดําเนินการออกแบบบอร์ดและจัดหาวัสดุที่จะใช้สําหรับจัดบอร์ด KM
3) ดําเนินการตกแต่งบอร์ด KM
4) ให้ข้อมูลสําหรับผู้สนใจ
5) เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังสรุปผลการจัดการความรู้ (KM)
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัตงิ านและเงื่อนไข
3.1 หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รของคณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ดํ า เนิ น การภายใต้ ป ระกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการกําหนดระบบ กลไกและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทั้งในด้านการ
ออกแบบหลักสูตร จัดทํารายละเอียดหลักสูตร จัดทํารายละเอียดวิชา บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอนของหลั ก สู ต รให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามทั น สมั ย ได้ ม าตรฐาน และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของบัณฑิตและตลาดแรงงงานได้เป็นอย่างดี
3.1.1 หลักเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภายใต้ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
รายละเอียดหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจซึ่งมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการนําความรู้
ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติต่อไป
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาหนึ่ง โดยมีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต ปริญญา องค์ความรู้ที่จําเป็นต้องมีใน
สาขา/สาขาวิชานั้น เพื่อเป็นหลักประกันให้กับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่แตกต่างกัน
ด้วยคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดเนื้อหาวิชาให้ตรงกับความ
ต้องการหรือเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย แต่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรในระดับคุณวุฒิเดียวกันที่สามารถเทียบเคียงได้ ซึ่งคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้นํากรอบและ
มาตรฐานดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
อาทิเช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาดแรงงาน
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องค์ประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ประกอบด้วย
ชื่อมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องแสดงระดับและชื่อสาขาวิชา เช่น มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ชื่อสาขาวิชา ต้องเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
ชื่ อ ปริญ ญา ต้ อ งเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารเรีย กชื่ อ
ปริญญา ซึ่งแสดงระดับคุณวุฒิและสายวิชา ให้แสดงชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษรวมถึง
ชื่ อ เต็ ม และชื่ อ ย่ อ ด้ ว ย เช่ น ชื่ อ เต็ ม ภาษาไทย “เศรษฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์การเงิน” ชื่อย่อภาษาไทย “ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)” ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
“Master of Economics Program in Financial Economics” ชื ่อ ย่อ ภาษาอัง กฤษ
“M. Econ (Financial Economics)”
ลักษณะของสาขาวิชา ต้องมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา เนื้อหาสาระมีความซับซ้อน
เหมาะสมกับระดับสติปัญญาและปริมาณการเรียนรู้ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับระดับ
คุณวุฒิการศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านอื่นๆ และการประกอบอาชีพ เช่น หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้รับการออกแบบให้ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อเพิ่มมุมมอง
และแนวทางในการวิ เ คราะห์ ใ ห้ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น ทํ า ให้ ม หาบั ณ ฑิ ต ทาง
เศรษฐศาสตร์ ก ารเงิ น มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจระบบของตลาดการเงิ น และตลาดทุ น มี
ความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ มีทักษะในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การสร้าง
และพัฒนาแบบจําลอง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมหาบัณฑิตของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินสามารถนําความรู้
ที่ได้รับจากหลักสูตรไปประกอบอาชีพต่างๆ ที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศชาติได้ เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน นักวางแผนการเงิน เศรษฐกร
อาจารย์และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นลักษณะที่คาดหวังจากผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการ
หล่อหลอมจากการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซึ่งครอบคลุมลักษณะ
ที่คาดหวังจากผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 มาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นมาตรฐานที่พัฒนาเชื่อมโยงมาจากมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน ตามที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้มี
รายละเอียดเฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชา เช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ได้สอดแทรกมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในวิชาทางเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตรมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกต่อ
เพื่อนมนุษย์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 โครงสร้ า งหลั ก สู ต รและเนื้อ หาสาระสํ าคั ญ ของวิ ช า ต้ อ งสอดคล้ อ งกับ เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาอย่างครบถ้วนและต้อง
สัมพันธ์กับลักษณะของสาขาวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยการกําหนดกลุ่มเนื้อหา
สาระจะไม่ระบุเป็นชื่อรายวิชา อาจกําหนดปริมาณการเรียนรู้ขั้นต่ําของแต่ละกลุ่มเนื้อหา
สาระเป็นจํานวนหน่วยกิตหรือสัดส่วนหน่วยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแต่ละสาขาวิชา
เช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้กําหนดจํานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 36 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างและการแบ่งกลุ่มเนื้อหาสาระ
ออกเป็นหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาพื้นฐาน
3. หมวดวิชาหลัก
4. หมวดวิชาเอก
5. หมวดวิชาเลือก
6. วิชาการค้นคว้าอิสระ
7. วิทยานิพนธ์
8. สอบประมวลความรู้
รวม

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก. (2) ทําวิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่ทําวิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้
36 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้
36 หน่วยกิต
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 กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนในทีนี้ หมายถึง การกําหนด
เงื่อนไขการเรียนรู้ วิธีการสอน เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
เลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เช่น
หลั กสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิ น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้ ใ ช้ก ลยุ ท ธ์ การสอนในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ โดยกําหนดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่
การบรรยาย การอภิปราย และมีการฝึกปฏิบัติ เพื่อเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิดและหลักการที่สําคัญของเนื้อหาวิชาที่ศึกษา อีกทั้งมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน มี
การสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารการเงิน มีการสอน
โดยใช้งานวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง และมีการสอนแบบ
สัมมนาเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สําหรับการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในทีนี้ คือ การวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาว่าได้พัฒนาการเรียนรู้อยู่ใน
ระดั บ ต่ า งๆ ไม่ ต่ํ า กว่ า มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ แ ละมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ได้แก่ การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา การประเมินจาก
รายงานและงานวิจัยที่นักศึกษาจัดทํา การประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน และ
การประเมินจากการสอบประมวลความรู้
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจ
ได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้การให้คะแนนตรงความจริง
เช่น หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
(เกรด) ตามที่กําหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาดังนี้
A
=
4.0 หมายถึง Excellent (ดีเยี่ยม)
A=
3.7 หมายถึง Very Good (ดีมาก)
B+ =
3.3 หมายถึง Good (ดี)
B
=
3.0 หมายถึง Fairly Good (ดีพอใช้)
B=
2.7 หมายถึง Almost Good (เกือบดี)
C+ =
2.3 หมายถึง Fair (พอใช้)
C
=
2.0 หมายถึง Almost Fair (เกือบพอใช้)
D
=
1.0 หมายถึง Very Poor (ไม่พอใช้)
F
=
0
หมายถึง Failure (ตก)
W
หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน)
I
หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์)
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S
U
AU
P
IP
T
TR

หมายถึง Satisfactory (พอใจ)
หมายถึง Unsatisfactory (ไม่พอใจ)
หมายถึง Audit (ร่วมฟัง)
หมายถึง Pass (ผ่าน)
หมายถึง In Progress (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
หมายถึง Terminate (ให้ยุติ)
หมายถึ ง Transfer, Work with Which There is No
Comparable Grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน)

ดังนั้น กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์สําหรับนักศึกษาที่
ยังไม่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้แก่ การให้นักศึกษา
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาและดําเนินการรายงานผู้บริหารเพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
การทวนสอนระดั บ หลั ก สู ต ร และการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร สํ า หรั บ
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจแล้ว ได้แก่ การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
การประเมินจากการประกอบอาชีพของบัณฑิต และการจัดทํา Focus Group เพื่อนํามา
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรให้เป็นแบบครบวงจรมากขึ้น
 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญ
ในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาตลอดจนการประกอบอาชีพที่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือกเรียน
จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดลักษณะและเงื่อนไขของผู้เข้าศึกษา เช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
การเงิ น คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ได้ กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในภาคพิ เ ศษ โดย
กําหนดให้มีประสบการณ์การทํางานทางสายงานด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านการลงทุน หลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี เพื่ อ เป็ น การคั ด กรองคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในเบื้ อ งต้ น ว่ า มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ ที่จะสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไป
ประกอบอาชีพหรือประยุ กต์ ใ ช้ในการทํางานได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์แ ละเป้า หมายของ
หลักสูตร สําหรับการเทียบโอนผลการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายนักศึกษา คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจได้วางแนวทางเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ในคณะ
ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เรียนกะทันหันเพื่อให้ตรงกับความสนใจและเป้าหมาย
ของนักศึกษามากที่สุด โดยมีการเทียบโอนบางรายวิชาระหว่างหลักสูตร ทําให้นักศึกษาไม่
ต้องเสียเวลาเรียนใหม่ และสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
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 อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีจํานวนอาจารย์ประจํา รวมทั้ง
การกําหนดคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ และสัดส่วนจํานวนอาจารย์ประจําต่อจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าได้อย่างเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร นอกจากนี้ ได้กําหนดสัดส่วนจํานวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนต่อจํานวนนักศึกษา
เต็ม เวลาเทีย บเท่า ได้อ ย่า งเหมาะสมเช่น เดีย วกัน ทํา ให้ก ารบริห ารและการดํา เนิน การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ เป็นการระบุท รัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอนที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มีการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
อาทิเช่น มีห้องสมุดที่ทันสมัยและมีฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย มีห้องเรียนและห้องติวที่
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Software ที่จําเป็นต่อเรียนการสอน การให้ทุนการศึกษา การเรียนภาษาต่างประเทศโดย
อาจารย์ชาวต่างประเทศ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ การสนับสนุนส่งเสริมให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านการประกวด
หรือการประชุมสัมมนา เป็นต้น
 แนวทางในการพัฒนาอาจารย์ เป็นการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
การวัดและการประเมินผล ซึ่งคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอน การวั ดและการประเมิน ผล เช่น จัดให้มีการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาและ
ผู้บริหารคณะเป็นผู้พิจารณาพร้อมทั้งให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีการพัฒนา
ทักษะการทําวิจัยและกรณีศึกษา เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน มีการสนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประกอบการเรียนการสอน มีการ
สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมิน มีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้
ออกแบบหลักสูตรต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในประเด็นต่างๆ เช่น มีการดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องในทุกประเด็นกับ
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ สาขา/สาขาวิช า มี การจั ดทํา รายละเอี ย ดของหลั ก สูตร (มคอ.2) และ
รายละเอียดของวิชา (มคอ.3) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
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การสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานในปีก่อนหน้า และมีการทวนสอบนักศึกษาในหลักสูตรว่าสามารถบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามที่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
 การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบัติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้พัฒนาและ
ปรั บปรุ งหลักสู ตรต่างๆ ของคณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการการอุดมศึก ษา
กํ าหนด มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการพัฒ นาและปรั บ ปรุง หลัก สู ต รเพื่ อ ดํ า เนิ น การพั ฒ นา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีหัวข้อของหลักสูตรที่กําหนดตาม
แบบ มคอ.2 รายละเอี ย ดหลั ก สูต ร มี ก ารจัด ทํ าแผนที่ ก ารกระจายความรั บ ผิด ชอบต่ อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน มีการจัดทําแบบ มคอ.3 รายละเอียดวิชา เพื่อแสดงให้เห็นว่าในแต่ละ
รายวิชาทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านใดบ้าง และดําเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อน
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา มีการจัดทําหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนดําเนินการเปิดสอน และสถาบันดําเนินการเสนอหลักสูตรที่ได้รับการ
อนุมัติจากสภาสถาบันให้กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่สภาสถาบันอนุมัติ มีการมอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาของหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์และการ
ประเมิ น การสอนที่ กํา หนดไว้ ใ น มคอ.2 และ มคอ.3 ให้ บ รรลุ ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร มีการจัดทํา มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาหลังสิ้น
ภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา เพื่อประเมินผล ทวนสอบผลการเรียน ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในรายวิชาของตน มีการจัดทํา มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมตลอดปีการศึกษานํามา
พิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป
 การเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาระดับอุดมศึกษา คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจมีการเผยแพร่หลักสูตรต่างๆ ของคณะที่มีทั้งคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีการบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
(Thai Qualifications Register : TQR) เรีย บร้อ ยแล้ว เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้
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2) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และรายละเอียด
ของรายวิ ช า (มคอ.3) ให้ มี ค วามชั ด เจนและครอบคลุ ม หั ว ข้ อ ต่ า งๆ ภายใต้ ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เป็นภาพรวมและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ซึ่งจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาของหลักสูตรทราบรายละเอียดวิชา วิธีการเรียนการสอน วิธีการ
เรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล เป็นผลให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับ
ความต้องการของตนเอง และนายจ้างสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการรับ
บัณฑิตเข้าทํางานด้วย โดย มคอ.2 ประกอบด้วย 8 หมวดด้วยกัน ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูล
ทั่ ว ไป หมวดที่ 2 ข้ อ มู ล เฉพาะของหลั ก สู ต ร หมวดที่ 3 ระบบการจั ด การศึ ก ษา การ
ดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
ประเมิน ผล หมวดที่ 5 หลั กเกณฑ์ ในการประเมิน ผลการศึ กษา หมวดที่ 6 การพั ฒนา
คณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกั นคุ ณ ภาพหลั กสู ต ร และหมวดที่ 8 การประเมิน และ
ปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เป็นแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) โดย มคอ.3 ประกอบด้วย 7 หมวดด้วยกัน ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ หมวดที่ 4 การพัฒนา
ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ น ผล หมวดที่ 6
ทรั พ ยากรประกอบการเรี ย นการสอน และหมวดที่ 7 การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินการของรายวิชา
3) สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ไ ด้ มี ก ารกํ า หนดระบบและกลไกในการจั ด ทํ า
รายละเอียดของหลักสูตร และให้การอนุมัติหลักสูตรที่ได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อน
เปิดสอนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
จําแนกระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน ออกเป็น 7 ข้อด้วยกัน ได้แก่ แนวทางการเปิดหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร การจัดทําหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร วิธีการเสนอหลักสูตรของสถาบัน
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการเสนอหลักสูตร และหลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร ซึ่งคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยปฏิบัติตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
4) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการดําเนินการเสนอหลักสูตรของคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและคณะอื่นๆ ในสถาบันที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนแล้ว ให้กับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่สภาสถาบันอนุมัติ
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5) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการกํากับดูแลให้คณะพัฒนาการเศรษฐกิจบริหาร
จัดการหลักสูตรของคณะเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กําหนดให้มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและคณะอื่นๆ ในสถาบัน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.1.2 หลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรฐานการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รภายใต้ ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
1) คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ มี ก ารกํ า หนดอาจารย์ ป ระจํ า อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
 อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคคลที่ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และตําแหน่งศาสตราจารย์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบตามพันธกิจของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
 อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาของหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งสามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้ในเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รของคณะพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจ ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการเรียน
การสอน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม การประเมินผล และ
การพั ฒ นาหลั กสู ตร ซึ่ งอาจารย์ ผู้ รั บผิ ด ชอบหลัก สูต รต้อ งอยู่ ป ระจํ าหลัก สู ตรนั้น ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกันได้
 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
2) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดปรั ชญาและวัตถุประสงค์ของหลั กสู ตรระดั บ
ปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะ โดยมุ่งเน้นให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
ต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ ทั้งนี้ ในระดับปริญญาโท
มุ่งให้ มีค วามรู้ค วามเข้า ใจในกระบวนการสร้ างและประยุ กต์ใ ช้ ค วามรู้ใ หม่เพื่ อ การพัฒนางานและสั งคม
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ในขณะที่ ร ะดั บ ปริญ ญาเอก มุ่ ง ให้มี ค วามสามารถในการค้น คว้า วิ จั ย เพื่ อ สรรค์ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ห รื อ
นวั ต กรรม ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นางาน สั ง คม และประเทศ ในที นี้ ข อยกตั ว อย่ า งปรั ช ญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ซึ่งได้กําหนดปรัชญาของหลักสูตรว่า “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจ
สภาพทางเศรษฐกิจ สามารถใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สังคมและประเทศชาติ” และได้กําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรว่า “สร้าง
หลักสูตรที่ให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่จําเป็นสําหรับผู้มีอาชีพนักบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึง
เจ้าของกิจการ เพื่อเพิ่มมิติทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจ สร้างผู้บริหารที่เข้าใจสภาวะทางเศรษฐกิจ
นโยบายเศรษฐกิจ และวิธีคิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ สร้างหลักสูตรที่เน้นประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อการใช้งานในภาคปฏิบัติมากกว่าการมุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์”
3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยกํ า หนดให้ ทุ ก หลั กสู ต รของคณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จจั ด การศึก ษาแบบระบบทวิ ภ าค กล่ า วคื อ ในปี
การศึกษาหนึ่งๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยใน 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่เทียบเคียงได้กับ
ภาคการศึกษาปกติ
4) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการคิดหน่วยกิตของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสรุปเป็น
ตารางดังนี้
รายวิชา
1. ภาคทฤษฎี
2. ภาคปฏิบัติ
3. การฝึกงานหรือ
ฝึกภาคสนาม
4. การทําโครงงานหรือ
กิจกรรมการเรียนอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
5. การค้นคว้าอิสระ
6. วิทยานิพนธ์

ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา/ภาค
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

การคิดจํานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

1 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
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5) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดโครงสร้ างของหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั กสู ต รระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษาและระบบกลไกการพั ฒ นาหลั กสู ต รของสถาบัน บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
โดยสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้กําหนดโครงสร้างหลักสูตรไว้ ดังนี้
ระดับปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก (ก1 และ ก2) และแผน ข
แผนการเรียน
แผน ก (ก 1)

วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก (ก 2)

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ศึกษารายวิชา
อาจกําหนดให้เรียนรายวิชา
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการ
เพิ่ม โดยไม่นับหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงมีการกําหนดโครงสร้างหลักสูตรทุกหลักสูตรระดับปริญญาโท
ของคณะภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มีจํานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตรรวม 36 หน่วยกิต และกําหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผน ก (2) หรือ แผน ข ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาพื้นฐาน
3. หมวดวิชาหลัก
4. หมวดวิชาเอก
5. หมวดวิชาเลือก
6. วิชาการค้นคว้าอิสระ
7. วิทยานิพนธ์
8. สอบประมวลความรู้
รวม

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ์ แผน ข ไม่ทําวิทยานิพนธ์
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้กําหนดโครงสร้างโดยแบ่งการศึกษา
เป็น 2 แบบ เพื่อเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้
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แบบ 1 เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ อาจกําหนดให้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่ม โดยไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
แผนการศึกษา/
วุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษา
แบบ 1.1 ผู้สําเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้สําเร็จปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ศึกษางานรายวิชา
อาจกําหนดให้เรียนรายวิชา
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการ
เพิ่ม โดยไม่นับหน่วยกิต

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
วิทยานิพนธ์
แผนการศึกษา/
วุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษา
แบบ 2.1 ผู้สําเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้สําเร็จปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ศึกษางานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงมีการกําหนดโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดังนี้
Plan C (1(1.1))
Courses
1. Basic Courses
2. Core Courses
3. Field Courses
4. Elective Courses
5. Dissertation
6. Qualifying Examination
Total

Focuses on Research,
No Requirement for
Courses

3 Credits
(Non Credit)
48 Credits
Required
48 Credits

Plan A (2(2.1))

Plan B (2(2.2))

Research and Courses Research and Courses
Requirement
Requirement

3 Credits
(Non Credit)
18 Credits
6 Credits
6 Credits
36 Credits
Required
66 Credits

12 Credits
18 Credits
6 Credits
6 Credits
48 Credits
Required
90 Credits
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6) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการรับและการเทียบโอนหน่วยกิตของหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีการรับการเทียบโอนหน่วยกิตสําหรับ
นักศึกษาที่เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินในระดับปริญญาตรี โดยสามารถขอยกเว้น
การเรียนวิชาการบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินซึ่งเป็นวิชาเสริมพื้นฐานของหลักสูตรได้
7) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ใน
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ประจําหลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กําหนดให้เป็นอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน โดยสรุปเป็นตาราง ดังนี้
ประเด็น
จํานวน
วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
ไม่จํากัด
ป.โท หรือเทียบเท่า

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

3 รายการ *

ปริญญาเอก
ไม่จํากัด
ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือ ป.โท และ รศ.
3 รายการ *

หมายเหตุ

เป็นงานวิจัยอย่างน้อย
1 รายการ เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

จากตารางดังกล่าวข้างต้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอยกตัวอย่างอาจารย์ประจําหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์การเงิน ปัจจุบันมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนทั้งหมด 21 ท่าน ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ตรง
กับสาขาวิชาของหลักสูตร และทุกท่านมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 รายการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กําหนดให้เป็นอาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้นพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ํากันได้ไม่เกิน 2 คน โดยสรุปเป็นตาราง ดังนี้
ประเด็น
จํานวน
วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
อย่างน้อย 3 คน
ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือ ป.โท และ รศ.

ปริญญาเอก
อย่างน้อย 3 คน
ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือ ป.โท และ รศ.

หมายเหตุ
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ประเด็น
ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ปริญญาโท
3 รายการ *

ปริญญาเอก
3 รายการ *

หมายเหตุ
เป็นงานวิจัยอย่างน้อย
1 รายการ เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

จากตารางดังกล่าวข้างต้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจกําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกหลักสูตรของคณะมีจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกที่ตรงกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร และทุกท่านมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 รายการ
อาจารย์ผู้สอน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กําหนดให้เป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์
พิเศษที่มีคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน โดยสรุปเป็นตาราง ดังนี้
ประเด็น
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ
วุฒิการศึกษา
ป.โท หรือเทียบเท่า
ป.เอก หรือเทียบเท่า หลักสูตรป.เอก อนุโลมผู้สอน
หรือ ป.โท และ รศ. วุฒิ ป.โทหรือเทียบเท่าและ
รศ. ลงมาสอน ในวิ ช าที่
ไม่ใช่วิชาของหลักสูตรได้
ประสบการณ์สอน
มี
มี
ผลงานทางวิชาการ
1 รายการ
1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ กําหนดให้อาจารย์พิเศษสามารถมีชั่วโมงสอนได้
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
จากตารางดังกล่าวข้างต้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจกําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมี
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกและอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ต่ําว่าปริญญาโทที่ตรงกับสาขาวิชาของ
หลักสูตร และทุกท่านมีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ํากว่า 1 ปี รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการ
อาจารย์ที ่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลัก และอาจารย์ที ่ป รึก ษาการค้น คว้า อิส ระ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กําหนดให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยสรุปเป็นตาราง ดังนี้
ประเด็น
วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือ ป.โท และ รศ.

ปริญญาเอก
ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือ ป.โท และ รศ.

หมายเหตุ
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ประเด็น
ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ปริญญาโท
3 รายการ *

ปริญญาเอก
3 รายการ *

หมายเหตุ
เป็นงานวิจัยอย่างน้อย
1 รายการ เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

จากตารางดังกล่าวข้างต้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกตรงกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร โดยทุกท่านมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 รายการ และมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในหัวข้อที่ให้คําปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กําหนดให้เป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยสรุปเป็นตาราง ดังนี้
ประเด็น
วุฒิการศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
เป็นอาจารย์ประจํา
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
เป็นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- อาจารย์ประจํา

- ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือ ป.โท และ รศ.
ป.เอก หรือเทียบเท่า

ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือ ป.โท และ รศ.
ป.เอก หรือเทียบเท่า

3 รายการ *

3 รายการ *

หมายเหตุ

ถ้าวุฒิการศึกษาไม่เป็นตาม
เกณฑ์ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
และมี ป ระสบการณ์ สู ง
เสนอผ่ า นสภาและแจ้ ง
กกอ.รับทราบ

เป็นงานวิจัยอย่างน้อย
1 รายการ เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
ผลงานวิชาการระดับชาติ ผลงานวิ ช าการระดั บ ถ้าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่ต่ํากว่า 10 เรื่อง
นานาชาติ ไม่ต่ํากว่า 5 เรื่อง ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ์สูงเสนอ
ผ่านสภาและแจ้ง กกอ.
รับทราบ
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จากตารางดังกล่าวข้างต้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของหลักสูตร โดยทุกท่านมีผลงาน
วิชาการระดับชาติ ไม่ต่ํากว่า 10 เรื่อง หรือ มีผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ไม่ต่ํากว่า 5 เรื่อง และมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในหัวข้อที่ให้คําปรึกษาร่วม
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้สรุปเป็นตาราง ดังนี้
ประเด็น
จํานวนกรรมการ
องค์ประกอบของ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

คุณสมบัติ
- คุณวุฒิของกรรมการ
ที่เป็นอาจารย์ประจํา
- คุณวุฒิของกรรมการ
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

- ผลงานทางวิชาการ
ของกรรมการที่เป็น
อาจารย์ประจํา
- ผลงานทางวิชาการ
ของกรรมการที่เป็น
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่น้อยกว่า 3 คน
ไม่น้อยกว่า 5 คน
อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิ
และผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน
ภายนอกสถาบัน
ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ ประธานกรรมการสอบ
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ภายนอก
วิทยานิพนธ์ร่วม
ป.เอก หรือ เทียบเท่า
หรือ ป.โท และ รศ.
ป.เอก หรือ เทียบเท่า

ป.เอก หรือ เทียบเท่า
หรือ ป.โท และ รศ.
ป.เอก หรือ เทียบเท่า

3 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

3 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ผลงานวิชาการระดับชาติ ผลงานวิ ช าการระดั บ
ไม่ต่ํากว่า 10 เรื่อง
นานาชาติ ไม่ต่ํากว่า 5 เรื่อง

หมายเหตุ

ถ้าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ์สูงเสนอ
ผ่านสภาและแจ้ง กกอ.
รับทราบ
เป็ น งานวิ จั ย อย่ า งน้ อ ย
1 รายการ เป็ น ผลงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
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จากตารางดังกล่าวข้างต้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้กําหนดอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของหลักสูตร โดยประธานกรรมการสอบ
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการสอบจะเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและผู้ทรงคุณภายนอก ซึ่งกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ ไม่ต่ํากว่า
3 รายการ ส่วนประธานและกรรมการสอบที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีผลงานวิชาการระดับชาติ ไม่ต่ํากว่า
10 เรื่อง หรือ มีผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ไม่ต่ํากว่า 5 เรื่อง และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในหัวข้อที่สอบ
8) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้
ประเด็น
คุณสมบัติ
จํานวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ ป.เอกหรือ
เทียบเท่าตําแหน่ง รศ.

- อาจารย์ ป.เอก หรือ
เทียบเท่าตําแหน่ง ผศ.
ขึ้นไป
- อาจารย์ ป.โท หรือ
เทียบเท่าตําแหน่ง รศ.
- อาจารย์ ป.เอก หรือ
เทียบเท่า ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

5:1

5:1

หมายเหตุ

- ขออนุมัติสภาได้แต่
ไม่เกิน 15 : 1
- ขออนุมัติ กกอ.เป็นราย
กรณีถ้าหากเกิน 15 : 1
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และจากมติที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เพิ่มเติม
ดังนี้
ประเด็น
คุณสมบัติ
จํานวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
กรณีที่ 1 อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร

5:1

กรณีที่ 2 อาจารย์ที่
วิทยานิพนธ์ 10 : 1
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ 3 : 1
การค้นคว้าอิสระรวมกัน (รวมกันไม่เกิน 15 : 1)
(นับภาระงานวิทยานิพนธ์
เป็นหลัก)

5:1

หมายเหตุ

หากหลักสูตรใดมีอาจารย์
ที่มีศักยภาพสามารถดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 10 คน

วิทยานิพนธ์ 10 : 1
การค้นคว้าอิสระ 3 : 1
(รวมกันไม่เกิน 15 : 1)

9) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งระดับ
ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอกตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสูต รระดับบั ณฑิต ศึก ษาและระบบกลไกการพัฒ นา
หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท

หลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และ
การบริหาร
ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy
Program in Economics
(International Program)

คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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10) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดการลงทะเบียนและระยะเวลาการศึกษาใน
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยในแต่ละภาคการศึกษาปกติกําหนดให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และ
ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท

หลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy Program in
Economics (International Program)

ระยะเวลาการศึกษา
ไม่เกิน 5 ปี
ไม่เกิน 5 ปี
ไม่เกิน 5 ปี
ไม่เกิน 5 ปี
1. ไม่เกิน 8 ปี สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2. ไม่เกิน 6 ปี สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท

11) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาโทและปริญ ญาเอกตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสูต รระดับบั ณฑิต ศึก ษาและระบบกลไกการพั ฒ นา
หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท

หลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
การเงิน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
และการบริหาร

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า
3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศ กกอ. หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่นําเสนอ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว
แผน ข
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า
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คุณวุฒิ

หลักสูตร

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือปากเปล่าใน
สาขาวิชานั้น
4. เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง โดยเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
5. รายงานการค้นคว้าอิสระได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy แบบ 1
Program in Economics 1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(International Program) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์
2. เสนอวิทยานิพนธ์
3. สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้
4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า
3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์
4. เสนอวิทยานิพนธ์
5. สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้
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คุณวุฒิ

หลักสูตร

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
6. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ กกอ.

12) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดชื่อปริญญาในหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดังนี้
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท

หลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

การกําหนดชือ่ ปริญญา
ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Economics
ชื่อย่อ : ศ.ม.
M. Econ.
ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
Master of Economics
(Business Economics)
ชื่อย่อ : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
M. Econ. (Business Economics)
ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การเงิน)
Master of Economics
(Financial Economics)
ชื่อย่อ : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
M. Econ. (Financial Economics)
ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)
Master of Economics
(Economics and Management)
ชื่อย่อ : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)
M. Econ. (Economics and Management)
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คุณวุฒิ
หลักสูตร
การกําหนดชือ่ ปริญญา
ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy Program in ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
Economics (International Program)
Doctor of Philosophy (Economics)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
Ph.D. (Econ.)
13) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรในระดับ
ปริ ญ ญาโทและปริญ ญาเอกตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสูต รระดับบั ณฑิต ศึก ษาและระบบกลไกการพั ฒ นา
หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้กําหนดประเด็นหลักไว้อย่างน้อย 4 ประเด็น ดังนี้
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท

หลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และ
การบริหาร
ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy
Program in Economics
(International Program)

ระบบการประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
3. การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

14) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
บัณ ฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ โดยมี ก ารพั ฒนาและปรับปรุ งหลั กสูต รทุกหลั กสู ตรตามรอบระยะเวลาของ
หลั ก สู ต รทุ ก 5 ปี เพื่ อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย และตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เมื่อครบรอบ 5 ปี ด้วย
3.2 วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะภายใต้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
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ตรวจสอบหลักสูตรที่ใกล้ครบวงรอบ 5 ปี
ที่ต้องดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
จัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อเป็นการระดมสมอง (Brainstorming) จากนักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาเก่า ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเป็นตัวแทนในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อดําเนินการออกแบบหลักสูตร จัดทํา
รายละเอียดหลักสูตร จัดทํารายละเอียดวิชา บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของหลักสูตร
นําข้อสรุปที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรเข้าที่ประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณา
นําข้อสรุปที่ได้จากการประชุมหลักสูตร
เข้าที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณา
จัดทํา มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
ตามข้อสรุปจากที่ประชุมคณะ
ดําเนินการส่ง มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรให้กับกองบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ
กองบริการการศึกษาดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุมต่างๆ
ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง
กองบริการการศึกษาดําเนินการจัดส่งหลักสูตรปรับปรุงของคณะ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบันให้กับ สกอ.
เจ้าหน้าที่หลักสูตรของคณะดําเนินการบันทึกข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงในระบบ
สารสนเทศหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
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3.3 เงื่อนไข ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรคํานึงในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3.3.1 เงื่อนไขและข้อควรระวังในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1) หลักสูตรที่จะครบวงรอบ 5 ปี ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมหลักสูตร หรือ
ที่ประชุมคณะก่อนดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2) การกําหนดนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) และระดมความ
คิดเห็น ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหลักสูตร หรือที่ประชุมคณะ
3) ความถี่ในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
จากที่ประชุมหลักสูตร หรือที่ประชุมคณะ
4) การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมหลักสูตร หรือที่ประชุมคณะ
5) การดําเนินการออกแบบหลักสูตรและการจัดทํารายละเอียดหลักสูตรต้องเป็นไปตามแบบ
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งเป็นรูปแบบที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6) การดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ
แต่อยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
7) กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นและสมบูรณ์ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันให้เปิดสอน ก่อนครบวงรอบ 5 ปีของหลักสูตรนั้น
3.3.2 สิ่งที่ควรคํานึงในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องคอยตรวจสอบหลักสูตรที่ตนรับผิดชอบ ในการครบ
วงรอบ 5 ปี ที่จะต้องดําเนินการพั ฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดไว้ และรายงานให้กับหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา ผู้อํานวยการหลักสูตรสําหรับหลักสูตร
ภาคพิเศษ หรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการสําหรับหลักสูตรภาคปกติเพื่อรับทราบ ก่อนนําเสนอที่ประชุมหลักสูตร
หรือที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณาต่อไป
2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดําเนินการประสานงานกับกองบริการการศึกษา หาก
พบข้ อสงสัยหรือความไม่ ชัดเจนในกระบวนการพั ฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบันฯ เพื่อการดําเนินการได้อย่างถูกต้อง ก่อนนําเสนอที่ประชุมหลักสูตรหรือที่ประชุมคณะ เพื่อพิจารณาต่อไป
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องตรวจสอบและจัดทําเอกสารให้เป็นไปตามประกาศ
สถาบันฯ สําหรับการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุมต่างๆ ของสถาบันเพื่อพิจารณา

48

4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องคอยติดตามงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตั้งแต่
กระบวนการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รภายในคณะ ตลอดจนที่ ป ระชุ ม ต่ า งๆ ของสถาบั น เพื่ อ ให้
กระบวนการดังกล่าวดํ าเนินการเสร็จสิ้นก่อนครบวงรอบ 5 ปี ตามเกณฑ์ ที่สํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
5) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรายงานให้กับที่ประชุมหลักสูตร หรือที่ประชุมคณะ
เพื่อทราบและพิจารณา หากที่ประชุมต่างๆ ของสถาบันมีมติให้พิจารณาและแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร
ปรับปรุงในบางประเด็น เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ
3.4 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากผู้รับบริการ
เพื่อให้กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการเพื่อให้การดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น
3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในกระบวนการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง
4) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องยินดีรับฟังหากผู้รับบริการมีข้อสงสัย ข้อโต้แย้ง หรือมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร แล้วดําเนินการสืบค้นหรือประสานงานเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและชัดเจนมาแจ้งแก่ผู้รับบริการ
5) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการวางแผนและจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ
6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานที่ดีระหว่างผู้รับบริการ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และให้กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปอย่างราบรื่น และได้รับความ
พึงพอใจจากผู้รับบริการทุกฝ่าย
7) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความใส่ใจและให้บริการที่ดีกับผู้รับบริการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน
3.5 วิธีการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3.5.1 วิธีการติดตามการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีวิธีการติดตามการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงทั้งในระดับคณะ
และระดับสถาบัน ดังนี้
1) ระดั บคณะ เจ้าหน้ าที่ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรของคณะจะมีบทบาทและหน้ าที่ในการ
ติดตามงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการรายงานให้หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา
ผู้อํานวยการหลักสูตร ที่ประชุมหลักสูตร และที่ประชุมคณะเพื่อทราบตามลําดับ ถึงกําหนดการดําเนินการ
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พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
ครบวงรอบ 5 ปีของ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมติและข้อสรุปที่
ได้รับทราบจากที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะ พร้อมทั้งจัดทําข้อมูลหลักสูตรฉบับปรับปรุงของคณะ
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด และต้องรายงานให้หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา ผู้อํานวยการหลักสูตร
ที่ประชุมหลักสูตร และคณบดี เพื่อทราบและพิจารณา ก่อนดําเนินการเสนอเรื่องการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรของคณะพร้อมแนบเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรต่อที่ประชุมต่างๆ ในระดับสถาบันต่อไป
2) ระดับสถาบัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะจะมีบทบาทและหน้าที่ในการ
ติดตามงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยการจัดทําบันทึกเพื่อรายงานให้กองบริการการศึกษาทราบว่า
คณะมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใดบ้าง พร้อมทั้งมีการจัดทําเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
ส่งให้กับกองบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งหากมีการแก้ไข เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนดําเนินการส่งคืนให้กับกองบริการการศึกษาเพื่อเสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมต่างๆ ของสถาบันได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรายงานให้
หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา ผู้อํานวยการหลักสูตร และที่ประชุมหลักสูตร เพื่อทราบและพิจารณา ในกรณีที่
ประชุมต่างๆ ของสถาบัน มีมติหรือตั้งข้อสังเกตให้หลักสูตรมีการปรับแก้รายละเอียดในประเด็นต่างๆ ด้วย
และต้องดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามมติและข้อสรุปจากที่ประชุมของสถาบันและที่ประชุมของหลักสูตร
ก่อนดําเนินการส่งคืนให้กับกองบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการต่อไป
3.5.2 วิธีการประเมินผลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีวิธีการประเมินผลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับคณะ
และระดับสถาบัน ดังนี้
1) กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ เริ่ม ตั้งแต่กระบวนการวางแผน
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ไ ด้ ห ลั ก สู ต รที่ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
ตลาดแรงงาน การรวบรวมความคิด แนวทาง และข้อมูลต่างๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบหลักสูตร
พร้อมทั้งการดําเนินการเสนอเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเข้าที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะ
มีความรวดเร็ว และเป็นไปตามระยะเวลาที่คณะได้กําหนดไว้
2) การรวบรวมข้อมูลและการจัดทําข้อมูล มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรของคณะ มีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
3) การดําเนินการเสนอเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะต่อที่ประชุมต่างๆ
ของสถาบัน มีความรวดเร็วและหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภาสถาบันให้เปิดสอนก่อนหลักสูตร
จะครบวงรอบ 5 ปี ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด
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4) ข้อ มูล มคอ.2 รายละเอีย ดหลัก สูต รของคณะ ได้รับ การตรวจสอบจากสถาบัน ว่า มี
ความถูกต้องและสมบูรณ์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับอนุมัติจากสถาบันให้ใช้ข้อมูล มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรดังกล่าว
เปิดสอนให้กับนักศึกษาของคณะได้
3.6 จรรยาบรรณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ มีความรอบคอบและรอบรู้ มีความขยันหมั่นเพียร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่เกิดกับองค์กร
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง ปราศจากอคติ และไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
4) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และพึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพด้วย
5) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ดี ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่อ้างหรือนําผลงานของคนอื่นมาเป็นของตน และไม่นําผล
การปฏิบัติงานที่บกพร่องของตนไปเป็นของคนอื่น
7) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องพยายามพัฒนาตนเอง และหมั่นเพิ่มพูนความรู้ในสายวิชาชีพ
ของตน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
8) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรับผิดชอบและไม่ละทิ้งหน้าที่การปฏิบัติงานของตน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
9) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงของ
หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
10) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเคารพและพึงปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา
ในงานที่ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย
11) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข้ า มขั้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน เว้ น แต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว
12) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ตนดูแลรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
13) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความประพฤติและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
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บทที่ 4
กระบวนการและขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ผังงาน (Flowchart) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ระดับคณะ
เริ่ม
จนท.ตรวจสอบ
การครบวงรอบ 5 ปี ของหลักสูตร
ถูกต้องและครบถ้วน
จนท.จัดทําบันทึกเสนอที่ประชุมหลักสูตร

ที่ประชุมหลักสูตร
พิจารณาจัดทํา Focus Group
จนท.จัดทําบันทึกเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม Focus Group
จนท.จัดทําบันทึกข้อสรุปจาก Focus Group เสนอที่ประชุมหลักสูตร

ที่ประชุมหลักสูตร
พิจารณาแต่งตั้งคณะ กก. พัฒนาหลักสูตร

จนท.จัดทําบันทึกข้อสรุปจาก คณะกก.พัฒนาหลักสูตร
เสนอที่ประชุมหลักสูตร
ไม่เห็นชอบ

ที่ประชุมหลักสูตร
พิจารณา
เห็นชอบ
จนท.จัดทําบันทึกเสนอที่ประชุมคณะ

ไม่เห็นชอบ
ส่งกลับ จนท.

ที่ประชุมคณะ
พิจารณา
เห็นชอบ
จนท.จัดทําบันทึกเสนอกองบริการการศึกษา

จบ

นศ.ปัจจุบัน นศ.เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน
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4.2 ผังงาน (Flowchart) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ระดับสถาบัน
เริ่ม
กองบริการการศึกษารับเรื่องจากคณะ

จนท.ตรวจสอบ
หลักสูตรปรับปรุงของคณะ

ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน

ถูกต้องและครบถ้วน
เสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุม

ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
พิจารณา
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ที่ประชุมสภาวิชาการ
พิจารณา
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ที่ประชุม ทคอ.รับทราบ

ที่ประชุมสภาสถาบัน
พิจารณา
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ส่งกลับคณะ

กองบริการการศึกษาจัดทําบันทึกแจ้งคณะ
และ สกอ. เพื่อทราบ

กพ.รับรอง

จบ
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4.3 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทั้งใน
ระดับคณะและระดับสถาบัน ดังนี้
1) ระดับคณะ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบการครบวงรอบ 5 ปีของหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าหลักสูตร
ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบใกล้ ค รบวงรอบ 5 ปี ที่จ ะดํ า เนิน การพัฒ นาและปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รตามเกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้เ มื่อใด โดยปกติค ณะจะเริ่ม กระบวนการดํา เนิน การพัฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรในปีท่ี 4 ก่อนจะครบวงรอบในปีที่ 5
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําบันทึกเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาจัดทําบันทึกเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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ขั้นตอนที่ 3 จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อเป็นการ
ระดมสมอง (Brainstorming) จากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

ขั้นตอนที่ 4 จัดทําบันทึกเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาจัดทําบันทึกเชิญนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า
ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group)

55

ขั้นตอนที่ 5 จัดทําบันทึกพร้อมสรุปข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาดําเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลที่ได้รับจาก
การจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และจัดทําบันทึกเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พิจารณา
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ขั้นตอนที่ 6 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.2
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาและดําเนินการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
หัวข้ อที่ กําหนดไว้ใ นแบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร อาทิเช่น จั ดทํ ารายละเอียดหลั กสูตร จั ดทํา
รายละเอียดวิชา บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอนของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร เป็นต้น โดยนําข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มาประกอบการพิจารณา
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ขั้นตอนที่ 8 จัดทําบันทึกพร้อมสรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาดําเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และจัดทําบันทึกเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
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ขั้นตอนที่ 9 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุงตามมติของคณะกรรมการ
พัฒ นาและปรับ ปรุง หลัก สูต ร ซึ ่ง หากพิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ เจ้า หน้า ที ่ผู ้ร ับ ผิด ชอบหลัก สูต รจะ
ดํา เนิน การจัด ทํา บัน ทึก เสนอเรื่อ งเข้า ที่ป ระชุม คณาจารย์ค ณะหรือ ที่ป ระชุม กรรมการประจํา คณะเพื่อ
พิจารณาต่อไป แต่หากไม่เห็นชอบเนื่องจากต้องมีการปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุงใน
บางประเด็น หลังจากเจ้าหน้าที่หลัก สูตรดําเนินการแก้ไขตามมติที่ป ระชุม แล้ว จะต้อ งนําเรื่องดังกล่า ว
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
กรณีไม่เห็นชอบ เนื่องจากต้องปรับแก้รายละเอียด
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กรณีเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 10 จัดทําบันทึกพร้อมแนบรายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุงเข้าที่ประชุมคณะ
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รของกลุ่ ม งานการศึ ก ษาจั ด ทํ า บั น ทึ ก พร้ อ มแนบรายละเอี ย ดของ
หลั ก สู ต รฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต ร เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณาจารย์คณะหรือที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
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ขั้นตอนที่ 11 ที่ประชุมคณะพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ที่ประชุมคณาจารย์คณะหรือที่ประชุมกรรมการประจําคณะพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุงซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยหากพิจารณาให้ความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการจัดทําบันทึกพร้อมเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรส่งให้กับกอง
บริการการศึกษาเพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนก่อนเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมต่างๆ ของ
สถาบันต่อไป แต่หากไม่เห็นชอบเนื่องจากต้องมีการปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุงในบาง
ประเด็น หลังจากเจ้าหน้าที่หลักสูตรดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมแล้ว จะต้องนําเรื่องดังกล่าวเสนอที่
ประชุมคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 12 จัดทําบันทึกพร้อมเล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรส่งกองบริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาจัดทําบันทึกพร้อมแนบเล่ม มคอ.2 รายละเอียด
ของหลักสูตรส่งให้กับกองบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนก่อนดําเนินการ
เสนอที่ประชุมต่างๆ ของสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป
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2) ระดับสถาบัน
ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่องจากคณะและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักสูตรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปรับปรุงหลักสูตรของกองบริการการศึกษารับเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
จากคณะและดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร เพื่อให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โดยหากหลักสูตรปรับปรุงของคณะมีรายละเอียดของหลักสูตรถูกต้องและครบถ้วน ทางกองบริการการศึกษา
จะดําเนินการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป แต่หากตรวจสอบ
แล้วพบว่ารายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุงยังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน กองบริการการศึกษาจะดําเนินการ
ส่งเรื่องคืนให้กับคณะเพื่อแก้ไขต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 เสนอเรื่องหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
กองบริการการศึกษาดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
รับทราบถึงประเด็นและสาระสําคัญโดยสรุปในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะดังกล่าว จากนั้นรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการจะสั่งการให้นําเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงของคณะ
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงของคณะ โดยหากพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะ
ดําเนินการเสนอเรื่องเข้าที่ ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป แต่ห ากไม่เ ห็น ชอบ
เนื่องจากต้องมีการปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุงในบางประเด็น จะดําเนินการส่งเรื่องคืน
ให้กับคณะเพื่อดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 เสนอเรื่องหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
กองบริ ก ารการศึ ก ษาดํา เนิ น การเสนอหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ของคณะที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
มติที่ป ระชุม ทคอ.การศึก ษา ต่อ อธิก ารบดีผ่า นรองอธิก ารบดีฝ่า ยวิช าการเพื่อ รับ ทราบสาระสําคัญ ของ
หลัก สูต รปรับ ปรุง โดยสรุปและดําเนินการสั่งการให้นําเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองเนื้อหาสาระของหลักสูตรและให้ความเห็นชอบต่อไป
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ขั้นตอนที่ 5 ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงของคณะ
ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการพิ จ ารณากลั่น กรองเนื้ อ หาสาระหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ งของคณะซึ่ ง ได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากที่ประชุม ทคอ.การศึกษา เรียบร้อยแล้ว โดยหากพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะดําเนินการเสนอ
เรื่องเข้าที่ประชุม ทคอ. เพื่อทราบต่อไป แต่หากไม่เห็นชอบเนื่องจากมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้รายละเอียด
ของหลักสูตรฉบับปรับปรุงในบางประเด็น จะดําเนินการส่งเรื่องคืนให้กับคณะเพื่อดําเนินการแก้ไขตามมติ
ที่ประชุมต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 เสนอเรื่องหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุม ทคอ.
กองบริ ก ารการศึ ก ษาดํา เนิ น การเสนอหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ของคณะที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
มติที่ประชุมสภาวิชาการ ต่ออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อรับทราบสาระสําคัญของหลักสูตร
ปรับปรุงโดยสรุปและดําเนินการสั่งการให้นําเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ทคอ. เพื่อทราบต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบหลักสูตรปรับปรุงของคณะ
ที่ประชุม ทคอ. รับทราบหลักสูตรปรับปรุงของคณะซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่ 8 เสนอเรื่องหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน
กลุ่ ม งานสภาสถาบั น ดํา เนิ น การเสนอหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ของคณะซึ่งที่ประชุม ทคอ. ได้รับทราบ
เรียบร้อยแล้วนั้น เข้าที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ขั้นตอนที่ 9 ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงของคณะ
ที่ป ระชุม สภาสถาบัน พิจ ารณาหลัก สูต รปรับ ปรุง ของคณะซึ่ง ได้รับ ความเห็น ชอบจากที่ป ระชุม
ทคอ.การศึกษา ที่ประชุมสภาวิชาการ และ ที่ประชุม ทคอ. รับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยหากพิจารณาให้
ความเห็นชอบ จะดําเนินการส่งเรื่องให้กับกองบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการต่อไป แต่ห ากไม่เห็นชอบ
เนื่องจากมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุงในบางประเด็น จะดําเนินการส่ง
เรื่องคืนให้กับคณะเพื่อดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมต่อไป
ขั้นตอนที่ 10 จัดทําบันทึกแจ้งคณะ
กองบริ ก ารการศึ ก ษาจั ด ทํา บั น ทึ ก พร้ อ มแนบประกาศให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง
ลงนามโดยอธิ ก ารบดี ส่ ง ให้ กั บ คณะเพื่ อ ทราบ โดยคณะจะนํา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น ไปใช้ สํา หรั บ การเรี ย นการสอนต่ อ ไป
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ขั้นตอนที่ 11 จัดทําบันทึกพร้อมแนบหลักฐานส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองบริการการศึกษาจัดทําบันทึกพร้อมแนบหลักฐาน ประกอบด้วย 1) เล่ม มคอ.2 รายละเอียด
หลักสูตร 2) ประกาศให้ความเห็นชอบหลักสูตร 3) รายงานการประชุมสภาสถาบัน 4) แบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดหลักสูตร โดย มคอ.04 เป็นแบบรายงานข้อมูลสําหรับหลั ก สู ต รปริญญาโท และ มคอ.06
เป็นแบบรายงานข้อมูลสําหรับหลักสูตรปริญญาเอก 5) แผ่น DVD บันทึกข้ อ มู ล หลักสูตร ส่งให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบต่อไป ทั้งนี้ จะต้องดํา เนิ น การส่งเอกสารดังกล่าวให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สภาสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร
4.4 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2557
4) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2558
5) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
4.5 แผนกลยุทธ์การปฏิบัตงิ านพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะมีแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับคณะ
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการตรวจสอบหลักสูตรในปลายปีที่ 3 ก่อนการครบ
วงรอบ 5 ปีของหลักสูตร และนําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทราบภายในสิ้นปีที่ 3
ก่อนเริ่มกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในปีที่ 4
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดทํา Focus Group ภายใน 1 เดือน
หลังจากทราบเรื่องการจะครบวงรอบ 5 ปีของหลักสูตร
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําบันทึกเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ให้เสร็จภายใน 3 – 5 วัน
4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลที่ได้รับจากการจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมจัดทําบันทึกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในเดือนถัดไป
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5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวจะดําเนินการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
หัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ภายใน 1 เดือน
6) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาและ
ปรับ ปรุงหลักสูต รตามมติข องคณะกรรมการพัฒ นาและปรับปรุงหลัก สูตร ซึ่งได้ดํา เนิน การเสร็จสิ้น แล้ว
พร้อมจัดทําบันทึกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาในเดือนถัดไป
7) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รพิ จ ารณาหลั ก สู ต รฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตามมติข อง
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพร้อมทั้งปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตรให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 เดือน
8) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจั ด ทํ า บั น ทึ ก พร้ อ มแนบรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รฉบั บ
ปรับปรุงที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เข้าที่ประชุมคณาจารย์คณะหรือ
ที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ในสัปดาห์ถัดไป
9) ที่ ป ระชุ ม คณาจารย์ ค ณะหรื อ ที่ ป ระชุ ม กรรมการประจํ า คณะพิ จ ารณาพร้ อ มทั้ ง ปรั บ แก้
รายละเอียดของหลักสูตรให้เสร็จสิ้น ภายใน 1 เดือน
10) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําบันทึกพร้อมแนบเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
ส่งกองบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้ วน ภายใน 1 สัปดาห์ นั บจากวันที่ประชุม
คณาจารย์คณะหรือที่ประชุมกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
2. ระดับสถาบัน
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปรับปรุงหลักสูตรของกองบริการการศึกษารับเรื่องการปรับปรุง
หลักสู ตรจากคณะและดําเนิ นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเล่ ม มคอ.2 รายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งหากมีรายการที่ต้องแก้ไข จะส่งคืนให้กับคณะเพื่อดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ภายใน 2 สัปดาห์
ก่อนการประชุม ทคอ.การศึกษา
2) กองบริการการศึกษาดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะผ่านรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เพื่อสั่งการให้นําเสนอต่อที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ภายใน 3 วันทําการก่อนการประชุม
3) กองบริการการศึกษาดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา เสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อสั่งการให้นําเสนอต่อที่ประชุม
สภาวิชาการ ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม
4) กองบริการการศึกษาดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมสภาวิชาการ เสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อสั่งการให้นําเสนอต่อที่ประชุม ทคอ.
ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม
5) กลุ่มงานสภาสถาบันดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะซึ่งที่ประชุม ทคอ. รับทราบ
เรียบร้อยแล้วนั้น นําเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม
6) กองบริการการศึกษาดําเนินการจัดส่งหลักสูตรปรับปรุงของคณะและเอกสารให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนา
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1) ความไม่ ชัด เจนของหลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรฐานการพั ฒ นาและปรั บ ปรุงหลักสู ตรภายใต้ก รอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทําให้กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการตีความหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อดําเนินการได้อย่าง
ถูกต้อง
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทําให้
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเกิดความล่าช้า
3) คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรไม่สามารถหาข้อสรุปสําหรับทิศทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ จึงเกิดความล่าช้าจากการนําเรื่องเข้าที่ประชุมหลายครั้ง
4) การจัดทําเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร มีการดําเนินการล่าช้า เนื่องจากต้องรอข้อสรุปจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะในเรื่องรายละเอียดและการออกแบบหลักสูตร
5) ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดจากการรับ-ส่งข้อมูลอันเนื่องมาจากการประสานงานกัน
ระหว่างหน่วยงาน ทําให้กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเกิดความล่าช้า
5.2 แนวทางแก้ไขการพัฒนาการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1) การประสานงานกั บ คณะทํ า งาน คณะกรรมการ และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง
หน่วยงานภายในและภายนอกคณะ ต้องมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของหลักเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของ
สถาบัน เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
2) จัดทํา Work flow การปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
3) มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆ ปี โดยนําผลประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหลักสูตรมาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุง ซึ่งเมื่อใกล้ครบวงรอบ 5 ปี ในการปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะทําให้คณะสามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากมี
การวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆ ปี จึงทําให้การจัดทําเล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว
5) หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจาก
การประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน ต้องสอบถามและทําความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อการดําเนินการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
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5.3 ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจหรือคณะต่างๆ ของสถาบันจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรได้นั้น จะต้องมีกระบวนการดําเนินงานที่เป็นระบบและเป็น
ลําดับขั้นตอน ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกฝ่ายต้องมีความรู้
ความเข้าใจหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตลาดแรงงานได้อย่างสูงสุด
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บรรณานุกรม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) “ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ภาคผนวก

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอี ยดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม
ของการจัดหลัก สูต ร การจัด การเรีย นการสอนที่จะทํ าให้บ ัณ ฑิต บรรลุ ผ ลการเรียนรู้ข องหลัก สูต รนัน้ ๆ
โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังของบัณฑิตทีก่ ําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานคุ ณ วุฒ ิสาขา/สาขาวิช าไปสู่การปฏิบ ัติในหลักสูต ร ซึ่งแต่ ละสถาบัน อุ ด มศึกษา
สามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิม่ เติมนอกเหนือจากทีก่ ําหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการ
หรือเอกลักษณ์ ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง
เข้าใจถึงวิธกี ารสอน วิธกี ารเรียนรู้ ตลอดจนวิธกี ารวัดและประเมินผลทีจ่ ะทําให้มนใจว่
ั ่ าเมื่อเรียนสําเร็จแล้ว
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ทัง้ ยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูต รกับ
องค์ประกอบในการเรียนเพื่อนํ าไปสู่คุณวุฒติ ามที่กําหนดในมาตรฐานคุณ วุฒ ิ รายละเอียดของหลักสูตร
จะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูแ้ ละความต้องการของตนเองได้
รวมทัง้ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตสามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทํางาน

ประกอบด้วย ๘ หมวดต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ข้อมูลทัวไป
่
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

มคอ. ๒

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .......................................................................
สาขา/สาขาวิ ชา.......................................................................
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

หมวดที่ ๑. ข้อมูลทัวไป
่
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุ ร หัส (ถ้ า มี)/ชื่อ หลัก สู ต รและสาขา/สาขาวิช าของหลัก สู ต รที่ เปิ ด สอนทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
๒. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ให้ระบุช่อื เต็มและอักษรย่อของปริญญาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน
(กรณี มหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข้อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกํ าหนดชื่อ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. วิ ชาเอก (ถ้ามี)
๔. จํานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิ ดสอนว่าเป็ นหลักสูตรระดับคุณ วุฒ ิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที่ ใช้ ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็ นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
ภาษาใด
๕.๓ การรับเข้าศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือรับทัง้ สองกลุ่มเข้าศึกษา
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ระบุวา่ เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็ นหลักสูตรความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา/หน่ วยงานอื่น ๆ โดยต้องระบุ ช่ือสถาบันการศึกษา/
หน่ วยงานทีท่ ําความร่วมมือด้วย สําหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่ วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้ อ งกับ ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง แนวทางความตกลงร่ว มมือ ทางวิช าการระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.๕ การให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผ้สู ําเร็จการศึ กษา ระบุ ว่าให้ป ริญ ญาเพียงสาขาวิช าเดีย วหรือให้
ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็ น
ปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ขี อ้ ตกลงความร่วมมือ
๑

มคอ. ๒
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
ระบุ ว่าเป็ น หลัก สูต รใหม่ห รือ หลัก สูต รปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริม่ ใช้หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา
และปี การศึกษา) พร้อมทัง้ ให้ระบุวนั เดือนปี ทส่ี ภาวิชาการหรือทีค่ ณะกรรมการวิชาการหรือทีเ่ รียกอย่างอื่น
(ระบุช่อื ) และสภาสถาบันฯอนุ มตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีทไ่ี ด้รบั การรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพ
หรือองค์กรอื่นใดด้วย ให้ระบุองค์กรทีใ่ ห้การรับรอง และวันเดือนปีทไ่ี ด้รบั การรับรองด้วย
*๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณุ ภาพและมาตรฐาน
ระบุปีทค่ี าดว่าจะได้รบั การเผยแพร่ว่าเป็ นหลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
*๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ระบุอาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
๙. ชื่ อ นามสกุล เลขประจํา ตัว บัต รประชาชน ตํา แหน่ ง และคุณ วุฒิ การศึ ก ษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึง่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ได้ระบุอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรไว้ ให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญ ญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กบั
สาขาวิชาที่เปิ ดสอนหรือเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน
เป็ น อาจารย์ผู้รบั ผิด ชอบหลัก สูต ร โดยให้ระบุ คุ ณ วุฒ ิ สาขาวิช า และปี ท่ีสําเร็จ พร้อมทัง้ เลขประจําตัว
ประชาชน ถ้าจัดการเรียนการสอนมากกว่า ๑ แห่งให้แสดงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรของแต่ละแห่ง
ซึง่ ต้องเป็ นอาจารย์คนละชุดกัน
*๑๐. สถานที่จดั การเรียนการสอน
ระบุสถานทีจ่ ดั การเรียนการสอนให้ชดั เจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกว่า ๑ แห่ง
ระบุขอ้ มูลให้ครบถ้วน
*๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
*๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
*๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชา
ที่เปิ ดสอนเพื่อให้บริ การคณะ/ภาควิ ชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิ ชาอื่น)
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
หลักสูตรนี้มรี ายวิชาทีก่ าํ หนดให้นกั ศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดําเนินการอย่างไรเพือ่ ให้มนใจ
ั่
ว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
หมายเหตุ

*

ไม่มใี นเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอร์มทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์หลักสูตร)

๒
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หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

*๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ระบุ ป รัชญา ความสําคัญ และวัต ถุ ประสงค์ของหลักสูต รโดยต้องสอดคล้องกับ ปรัช ญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มคี ุณลักษณะ และ
ความรูค้ วามสามารถอย่างไร
* ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุ แ ผนพัฒ นาหรือแผนการเปลี่ย นแปลงหลัก ๆที่เสนอในหลัก สูต ร พร้อ มระบุ เวลาคาดว่าจะ
ดําเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน ๕ ปี ) โดยให้ระบุกลยุทธ์สาํ คัญทีต่ อ้ งดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผน
นัน้ ๆ รวมทัง้ ตัวบ่งชีค้ วามสําเร็จ โดยตัวบ่งชีค้ วรจะเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ด้วย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
๒.๒ กลยุทธ์
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบุ ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็ นระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็ นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ระบุวา่ มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้ นหรือไม่
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ถ้ามีการจัดการศึกษาทีใ่ ช้ระบบอื่น ๆ ทีม่ ใิ ช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชดั เจน
๒. การดําเนิ นการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนิ นการเรียนการสอน
ระบุชว่ งเวลาการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้นกั ศึกษาเรียน
๒.๒ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ระบุ คุ ณ สมบัติผู้เข้า ศึก ษาในหลัก สูต รที่ส อดคล้อ งกับ ระดับ การศึก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีทม่ี เี กณฑ์คุณสมบัตเิ พิม่ เติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน
*๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ระบุลกั ษณะเฉพาะของนักศึกษาทีจ่ ะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ทีต่ อ้ งนํามาประกอบการพิจารณา
เพื่อการกําหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาที่มขี อ้ จํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวใน
การเรียน)
๓
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๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ระบุ จํานวนผู้ท่ีคาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดว่าจะมีผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ ละปี
การศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี
๒.๖ งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตัง้ งบประมาณ รวมทัง้ ประมาณการ
ค่าใช้จา่ ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนัน้
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชัน้ เรียน
แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็ นสือ่ หลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือ่ หลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย (ถ้ามี)
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
ระบุจาํ นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแต่ละแบบทีส่ มั พันธ์
กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ
๓.๑ หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ จํานวนหน่ วยกิ ต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็ น
หมวดวิชาให้สอดคล้องกับทีก่ าํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอย่าง
จํานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตร
๑๓๕ หน่ วยกิ ต
๑) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
๓๖ หน่ วยกิ ต
- กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์
๙
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์
๙
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
๙ หน่วยกิต
๒) หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
๙๓ หน่ วยกิ ต
- วิชาแกน
๓๐ หน่วยกิต
- วิชาเอก
๔๕ หน่วยกิต
- วิชาโท
๑๘ หน่วยกิต
๓) หมวดวิ ชาเลือกเสรี
๖ หน่ วยกิ ต
๔
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๓.๑.๓ รายวิ ชา
ให้ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด้วย) ชื่อรายวิชาทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวนหน่ วยกิต จํานวนชัวโมงบรรยาย
่
จํานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั ิ และจํานวนชัวโมงศึ
่
กษาด้วย
ตนเอง
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๕ คําอธิ บายรายวิ ชา
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
ระบุจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจําและอาจารย์พเิ ศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส
เลขประจําตัวประชาชน รายชื่อซึง่ ประกอบด้วยตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชาและสถาบันทีส่ าํ เร็จ
การศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การ
ค้น คว้า วิจ ัย หรือ การแต่ ง ตํ า รา (ถ้ า มี) รวมทัง้ ภาระการสอนทัง้ ที่มีอ ยู่ แ ล้ว และที่จ ะมีใ นหลัก สูต รนี้
(รายละเอียดทัง้ หมดไว้ทน่ี ่ีหรือภาคผนวกก็ได้)
๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ระบุอาจารย์ซง่ึ มีคุณวุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยให้มคี ุณวุฒแิ ละจํานวน
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารย์ประจํา
ระบุ อ าจารย์ ซ่ึ ง มีห น้ า ที่ ห ลัก ด้ า นการสอนและการวิจ ัย และปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เต็ ม เวลา
ในสถาบันอุดมศึกษา
๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิ จศึกษา) (ถ้ามี)
*๔. องค์สรุประกอบเกี
ป โดยย่ อ เกี่ย วกับ การฝึ ก ปฏิบ ัติ ฝึ ก ตามคลินิ ก หรือ ฝึ ก งาน หรือ สหกิจ ศึก ษาที่กํ าหนดไว้ใน
หลักสูตร
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ภาคสนามทีต่ อ้ งการ
๔.๒ ช่วงเวลา
ระบุชว่ งเวลาของหลักสูตรทีจ่ ดั ประสบการณ์ภาคสนามให้นกั ศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาทีจ่ ดั
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็ นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
*๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
ข้อมูลโดยสรุปเกีย่ วกับข้อกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจยั ในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบข้อกําหนดสําหรับการทําโครงงานด้วย
๕.๑ คําอธิ บายโดยย่อ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลักๆ ทีต่ อ้ งการจากการทําโครงงานหรืองานวิจยั
๕

มคอ. ๒
๕.๓ ช่วงเวลา
ระบุชว่ งระยะเวลาของหลักสูตรทีก่ าํ หนดให้ทาํ โครงงานหรืองานวิจยั เช่น ปี ภาคการศึกษา
๕.๔ จํานวนหน่ วยกิ ต
๕.๕ การเตรียมการ
อธิบายอย่างย่อเกีย่ วกับการเตรียมการให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นกั ศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
อธิบายเกีย่ วกับกระบวนการประเมินผล รวมทัง้ กลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

*๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

ระบุลกั ษณะพิเศษของนักศึกษาทีน่ อกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทัวๆ
่ ไปทีส่ ถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มขี น้ึ ในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึง่ มีความสามารถพิเศษเฉพาะ
่
ในการแก้ไขปญั หาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็ นผูน้ ํ าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมันใน
การให้บริการสาธารณะ หรือมีทกั ษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชีใ้ ห้เห็นถึงกลยุทธ์การ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาทีจ่ ะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านัน้
* ๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
อธิบายผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้
(๑) คําอธิบายทัวๆ
่ ไปเกี่ยวกับความรูห้ รือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของ
ความรูแ้ ละทักษะนัน้ ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ส่ี าขา/สาขาวิชานัน้ ๆ กําหนดเป็ นอย่างน้อย
(ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ ข้อ ๕
มาตรฐานผลการเรียนรู)้ กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่
จะพัฒนา/ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาทําความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒทิ จ่ี ะ
พัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในส่วนที่ ๒ ข้อ ๒.๒ วิธที ่ี ๒
(๒) คําอธิบายเกีย่ วกับกลยุทธ์การสอนทีจ่ ะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรทีจ่ ะพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะเหล่านัน้ (ควรเป็ นคําอธิบายทัวๆ
่ ไปของวิธกี ารที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดให้มใี นรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะให้แสดงไว้ดว้ ย)
(๓) วิธกี ารวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูใ้ นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์สําหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถ้ามีการ
เปลีย่ นแปลงกลยุทธ์หรือวิธกี ารในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรม
ต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนํ าในตอนเริม่ หลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึน้ ใช้ความรูแ้ ละ
ทักษะทีก่ าํ หนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา

๖

มคอ. ๒
แผนที่ แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้จ ากหลัก สูต รสู่ ร ายวิ ช า
* ๓.(Curriculum
Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรูใ้ ดบ้าง (ตามทีร่ ะบุใน
หมวดที่ ๔ ข้อ ๒) โดยระบุ ว่าเป็ นความรับ ผิด ชอบหลัก หรือรับ ผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นําสู่
มาตรฐานผลการเรียนรูบ้ างเรือ่ งก็ได้ (จะแสดงเป็ นเอกสารแนบท้ายก็ได้)

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกีย่ วกับการให้
ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนัน้ ๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว
*๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานทีม่ อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป
สําหรับรายวิชาทีแ่ ตกต่างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน
๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึง่ ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์

*๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่

อธิบายกระบวนการทีใ่ ช้สาํ หรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารย์ใหม่และอาจารย์พเิ ศษ
ให้มนใจได้
ั่
วา่ อาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ทีส่ อนในหลักสูตรและรายวิชาทีต่ น
รับผิดชอบสอน
*๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
อธิบายถึงสิง่ ทีจ่ ะดําเนินการเพือ่ ช่วยให้คณาจารย์ได้พฒ
ั นา
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
๒.๒ การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริ หารหลักสูตร
ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
๒. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริ หารงบประมาณ
๗

มคอ. ๒
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
ระบุความพร้อมของทรัพยากรที่มอี ยู่แล้ว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเป็ น
เช่น ตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทัง้ สือ่ อิเลคทรอนิกส์อ่นื ๆ เป็ นต้น
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน
อื่นๆ รวมทัง้ สือ่ อิเลคทรอนิกส์อ่นื ๆ
๒.๔ การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ทีจ่ าํ เป็ น
*๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
ระบุกระบวนการย่อๆ ในการรับอาจารย์ใหม่ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า อาจารย์มคี ุณสมบัตแิ ละ
ประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีสว่ นร่วมของคณาจารย์ในการติดตาม
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปีและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
สรุปย่อ ๆ ถึงนโยบายในการแต่งตัง้ อาจารย์ท่สี อนบางเวลาและอาจารย์พเิ ศษ เช่น วิธกี าร
อนุมตั ิ กระบวนการเลือกสรร และสัดส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทัง้ หลักสูตร
*๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
๔.๒ การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน (เช่น การฝึ กอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึ กการทํา
วิจยั ร่วมกับอาจารย์ เป็ นต้น)
๕. การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
๕.๑ การให้คาํ ปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
อธิบ ายถึงการจัด การที่ได้ดําเนิ น การในการให้คํา ปรึก ษาแนะนํ าทางวิช าการแก่ นัก ศึก ษา
รวมถึงตารางการทํางานของอาจารย์และการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับ
อาชีพ (ซึง่ อาจมีในระดับคณะ)
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับวิชาการรวมทัง้ กระบวนการ
ในการพิจารณาข้ออุทธรณ์เหล่านัน้
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
ให้อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องสํารวจความต้องการทัง้
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลีย่ นแปลงและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๘

มคอ. ๒
งชี้ผลการดําเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
*๗. ตัวบ่ระบุ
ตวั บ่งชีผ้ ลการดําเนินงานทีใ่ ช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปี
ทีร่ ะบุไว้ในหมวด ๑ – ๖ ข้างต้น เช่น จํานวนนักศึกษาทีจ่ บในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) ระดับ
ั ฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงทีก่ ําหนด เป็ นต้น โดยตัวบ่งชี้อย่าง
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
น้อยต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชีข้ องการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ควรคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ทีส่ ะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตทีค่ าดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนํ ามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพือ่ การเผยแพร่
*๑.การประเมินประสิทธิ ผลของการสอน
๑.๑ การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
อธิบายกระบวนการทีใ่ ช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนทีไ่ ด้วางแผนไว้สาํ หรับการพัฒนาการ
เรียนรูใ้ นด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การนํา
กลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึ กอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรูแ้ ละวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบาย
กระบวนการทีจ่ ะนําผลการประเมินทีไ่ ด้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒ การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
อธิ บายกระบวนการที่ ใช้ ในการประเมิ นทั กษะของคณาจารย์ ในการใช้ กลยุ ทธ์ ตามที่ ได้ วางแผนไว้ เช่ น
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค
การทดสอบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
การจัดอันดับเกีย่ วกับกระบวนการในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ทีน่ กั ศึกษาต้องการ
นหลักสูตรในภาพรวม
* ๒. การประเมิ
อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ขอ้ มูลต่างๆย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุ ผ ลการเรีย นรู้ท่ี ค าดหวัง จากกลุ่ ม บุ ค คล ดัง นี้ ๑) นั ก ศึ ก ษาและบัณ ฑิ ต ๒)
ั ฑิตและ/หรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอื่นๆ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และ/หรือผูป้ ระเมินภายนอก ๓) ผูใ้ ช้บณ
นผลการดําเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
* ๓. การประเมิ
ให้ประเมินตามตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็ นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
นและวางแผนปรับปรุง
* ๔. การทบทวนผลการประเมิ
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินทีไ่ ด้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทัง้ กระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
เอกสารแนบ
ให้แนบเอกสารทีร่ ะบุไว้ให้ครบถ้วน
๙

