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คํานํา 

  

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นอีกคณะหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มีการเปิดการเรียน

การสอนหลายหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและตลาดแรงงานตามสภาวการณ์ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะดําเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรว่า มีคุณภาพ 

มีความทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี 

 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเล่มน้ี จึงเป็น

การแสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรของคณะ โดยผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานใหม่หรือผู้ที่เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอน

และเป็นระบบต่อไป 

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณ  นายไกรสีห์ ณ สงขลา นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  รักษาการใน

ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ที่ให้

คําแนะนํา และช่วยเหลือด้านข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเล่มน้ี  จึง

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

จิตติมา  เดียงไธสง 

    สิงหาคม 2561 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้ดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทต้ังแต่ปี พ.ศ. 2509 และ
ระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2547 โดยตลอดระยะเวลาในการเปิดสอนหลักสูตรจนถึงปัจจุบันน้ัน คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเน่ือง โดยแรกเร่ิมคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาควิชาด้วยกัน ได้แก่ 1) ภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
(Economics Theory)  2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics) 3) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินและการคลัง (Financial Economics) 4) ภาควิชาการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (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 เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
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 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งโดยขอเปิดสาขาวิชาเพ่ิมอีก 
จํานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ 11) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากในขณะน้ัน
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่หลายประเทศเผชิญอยู่ คือ ไม่สามารถบริหารทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สถานการณ์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว และ
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินนโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป อย่างไรก็ดี 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาซึ่งต้องทํางานและไม่สามารถเข้าเรียนในภาคปกติได้ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงได้เปิดสอนภาคพิเศษครั้งแรกในปี พ.ศ.2532 โดยเปิดสอนหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ แต่เปิดสอนจนถึงปี พ.ศ. 2533 เท่าน้ัน เน่ืองจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ได้เปิดสอนหลักสูตรอ่ืนแทนซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาภาคพิเศษได้มากกว่า จาก
แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้มี
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 เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ (เปิดสอนในปี พ.ศ. 2556)  2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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   

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเล็งเห็นถึงความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตรของคณะ  โดยก่อนจะมีการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละหลักสูตรน้ัน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือเป็นการระดมสมอง (Brainstorming) จากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเก็บรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายและข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ที่สามารถตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด จากนั้นจึงนํามาใช้เป็น
แนวทางสู่การวางแผนการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF : HEd) เพ่ือเป็นตัวแทนในการ
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้รายละเอียดในการปรับปรุงเป็นไปตามหัวข้อที่กําหนดไว้ใน
แบบ มคอ.2   ดังน้ัน  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะตามรอบระยะเวลา 5 ปีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดังกล่าว จึงส่งผลให้หลักสูตร
มีคุณภาพ มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามส่ิงที่สําคัญมากที่สุดอีกประเด็นหน่ึงสําหรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรน้ัน ก็เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยคณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์และมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาต่างๆ ภายใต้พ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือนายจ้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี และเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศชาติต่อไป 
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 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากเป็น
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลักสูตร องค์ประกอบของ
หลักสูตร การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรที่ตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน  อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา การกําหนดรูปแบบในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ และสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยมีการเพ่ิมจุดแข็ง ปรับจุดอ่อนและจุดที่ต้อง
พัฒนาเพ่ิมเติมในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จในการจัดการศึกษาของหลักสูตรของคณะ 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

 วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ 

 1.2.1  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการภายใต้กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1.2.2  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องและพนักงานใหม่ของคณะมีความรู้ ความเข้าใจ
ในขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะภายใต้มาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีคุณภาพ 
 1.2.3  เพ่ือใช้ในการวางแผนกระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ 

1.3  ประโยชน์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
 1.3.1  ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอย่างเป็นระบบ 
 1.3.2  ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องของคณะสามารถปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ลดความซ้ําซ้อนและปัญหาความขัดแย้งในการทํางาน อีกทั้งเป็นการลดเวลาและขั้นตอนในการ
สอนงานให้กับพนักงานใหม่ของคณะด้วย 
 1.3.3  ทําให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

1.4  ขอบเขตของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเล่มน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
ของคณะ โดยรายละเอียดจะครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญ อาทิเช่น การวางแผนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
หลักสูตรและที่ประชุมคณะ ไปสู่กระบวนการพิจารณาจากที่ประชุมต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ อีกทั้งแนวทางใน



4 
 

 

การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้หลักสูตรปรับปรุงของคณะ
มีคุณภาพ มีความทันสมัย ตรงต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนองต่อตลาดแรงงงานมากที่สุด  

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจาก
คุณวุฒิระดับหน่ึงไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของ
คุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาท่ีต้องใช้ การเปิด
โอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและ
กลไกที่ให้ความม่ันใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง  1) การปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นทั้งในด้านการวาง
จุดมุ่งหมาย การจัดเน้ือหาวิชาการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร  หรือ 2) การจัดทําหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน 

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนที่จะทําให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรน้ันๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บัณฑิตที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเน้ือหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนด
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) 
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บทที่ 2 

บทบาทหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ 

2.1  ขอบข่ายภาระงานของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นหน่ึงในสี่ของคณะที่ได้ถือกําเนิดมาพร้อมกับการก่อต้ังสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 
โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีฐานะเทียบเท่ากอง และมีการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ
และเป้าหมายของคณะ ดังน้ี  

วิสัยทัศน์ของคณะ 
เป็นส่วนหน่ึงของกลไกการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยการผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ทาง

เศรษฐศาสตร์ที่มีมาตรฐานสากล 

 อัตลักษณ์ของคณะ 
รู้จริงเรื่องเศรษฐกิจ เติมความคิดสู่การพัฒนา 

 พันธกิจของคณะ 
 1.  การผลิตบัณฑิต 
 2.  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
 3.  การบริการวิชาการ 
 4.  กระบวนการทํางานมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 

 เป้าหมายของคณะ 
 1.  ด้านการผลิตบัณฑิต 
  1.1  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ในองค์กรภาครัฐบาล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ มีศักยภาพในการ
พัฒนาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ มีจริยธรรมทางวิชาการในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน
ของมหาบัณฑิต 
  1.2  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในองค์กรธุรกิจเอกชน รัฐบาลและองค์กรสาธารณประโยชน์ มีศักยภาพในการพัฒนา
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต 
  1.3  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินและมีหลักจริยธรรมในการประกอบอาชีพ เพ่ือไปปฏิบัติงานในสาขาอาชีพต่างๆ ใน
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ภาคการเงินและภาคการผลิตอ่ืนที่ต้องการความรู้ ความชํานาญของบุคลากรทางเศรษฐศาสตร์การเงินใน
ระดับสูง 
  1.4  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารให้เป็นนักบริหารท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจสภาพทางเศรษฐกิจ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม 
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
  1.5  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังให้ดุษฎีบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถค้นคว้าวิจัย  ขยายพรมแดนแห่งความรู้อย่างต่อเน่ือง 
  2.  ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
  เพ่ือศึกษาค้นคว้าวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้และเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของประเทศและ
ของโลก ซึ่งมีส่วนช่วยในการช้ีนําและแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ 
 3.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  เพ่ือให้บริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเงินที่มีคุณภาพแก่สังคม โดยการวิจัย 
การศึกษาต่อเน่ือง การจัดฝึกอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการ การบรรยายพิเศษ การเป็นที่ปรึกษา การเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นกรรมการให้แก่องค์กรธุรกิจเอกชน รัฐบาล และองค์กรสาธารณประโยชน์ 
 4.  ด้านกระบวนการทํางานมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
  เ พ่ือให้บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการทํางานของคณะภายใต้
มาตรฐานสากล เริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห์งาน การวางแผนการทํางาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผล
การทํางาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันภายในคณะได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร  

การบริหารงานภายในคณะพัฒนาการเศรษฐกิจน้ัน มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดทําหน้าที่ดูแล

และรับผิดชอบงานภายในคณะทั้งหมด โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้กับคณบดี นอกจากน้ี มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ คณะทํางานคณะ

พัฒนาการเศรษฐกิจ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และศูนย์ศึกษาพัฒนาการ

เศรษฐกิจ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะในด้านต่างๆ อีกด้วย  ในส่วนของสํานักงาน

เลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีเลขานุการคณะเป็นหัวหน้าของสํานักงาน ทําหน้าที่ควบคุม ดูแล 

รับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานบริหารและธุรการ  กลุ่มงานการเงินและ

พัสดุ  กลุ่มงานการศึกษา  กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ  กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ ให้

ดําเนินไปด้วยดี 
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2.2  โครงสร้างการบริหารงานคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สู่สากล 

 ด้านการประชาสมัพันธ์และการตลาดเชิงรุก 

 ด้านวิเทศสมัพันธ ์

 ด้านบรกิารวิชาการแก่สงัคม/คุณธรรมจริยธรรม
และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านการสร้างความผูกพันกับศิษย์เกา่ 

 ด้านการประชุมวชิาการ 

คณะทํางานคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 

 หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ) 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
(M.Econ) 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการ
บริหาร 

คณบดี กรรมการประจําคณะ 

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ รองคณบดีฝา่ยบริหาร รองคณบดีฝา่ยวางแผนและพัฒนา 

คณาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวจิัยและพัฒนาองค์ความรู้
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การ 
(พัฒนาสมรรถนะองค์กร) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสรา้งภาพลกัษณ์และการ
ประชาสัมพันธ ์

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

สํานักงานเลขานุการ 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ กลุ่มงานการศกึษา กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ กลุ่มงานสนบัสนนุงานวิจัย 
และงานวิชาการ 
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 สํานักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Supporting Unit) โดยมี
บทบาทและหน้าที่ในการให้บริการ ให้คําปรึกษาและคําแนะนําเพ่ือให้ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  และด้านการบริการวิชาการของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
นอกจากน้ี ยังทําหน้าที่ในการให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการโดยทั่วไปด้วย  สํานักงาน
เลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ จํานวน 5 กลุ่มงาน โดย
แต่ละกลุ่มงานมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ดังน้ี 
 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  งานข้อมูลตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
  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 งานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานวารสารและสง่เสริมเอกสาร
วิชาการ 

 งานบรกิารงานวิจยั 
 งานจดัฝึกอบรมและสัมมนา 

 

 งานแผนงาน 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 งานวจิัยและพัฒนาองค์การ 
 งานบรหิารความเสีย่ง 
 งานข้อมลู QAIS 
 งานจดัการความรู้ (KM) 
 งานวารสารและสง่เสริมเอกสาร

วิชาการ 
 งานบรกิารงานวิจยั 
 งานประชุมวิชาการวันสถาปนา 
 งานสมัมนาแผนงานประจาํป ี
 งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

คุณภาพ 

 งานบูรณาการภาคปกติและ
ภาคพิเศษ 

 งานรับนักศึกษา 
 งานการสอบ 
 งานบรกิารการเรยีนการสอน 
 งานทุนและรางวัลการศึกษา 
 งานขออนุมัติปรญิญา 
 งานประเมินการสอนอาจารย์ 
 งานข้อมลูตวัชี้วัดระดับผลผลิต 
 งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 งานรบัปริญญา 
 งานประชุมสัมมนา 
 งานประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร 
 งานกจิกรรมนักศึกษา 
 งานวเิทศสมัพันธ ์
 งานสารสนเทศทางการศึกษา 
 งานสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ/์

วิชาการค้นควา้อสิระ 
 งานพัฒนาปรับปรงุหลกัสูตร 
 งานการเงินของหลกัสตูร 
 งานสานสมัพันธ์ศิษย์เกา่ 
 งานบรหิารความเสีย่ง 
 งานข้อมลู QAIS 
 งานจดัการความรู้ (KM) 

 งานงบประมาณ 
 งานการเงิน 
 งานบญัชี 
 งานพัสด ุ
 งานบรหิารเงินและระดมทุน 
 งานบรหิารความเสี่ยง 
 งานจดัการความรู ้(KM) 

 งานสารบรรณ 
 งานบรหิารงานบุคคล 
 งานประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป 
 งานเลขานุการผู้บริหาร 
 งานผลิตเอกสารและบริการ 
 งานจดัฝึกอบรมและสัมมนา 
 งานสานสมัพันธ์ศิษย์เก่า 
 งานบรหิารความเสี่ยง 
 งานข้อมลู QAIS 
 งาน CSR 
 งานจดัการความรู ้(KM) 
 งานประชุมคณะกรรมการ/

คณะทํางาน 

สํานักงานเลขานุการ 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ กลุ่มงานการศกึษา กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ กลุ่มงานสนบัสนนุงานวิจัย 
และงานวิชาการ 
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2.4  โครงสร้างอัตรากําลังสาํนักงานเลขานุการคณะพฒันาการเศรษฐกิจ       

 

-ว่าง- 

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 
นายสงคราม  ไชยแก้ว 

2. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 
นางสาวสุปรียา  แซ่ตัน 

1. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
(หัวหน้ากลุม่งาน) 

-วา่ง- 
2. นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

นายไกรสีห์  ณ สงขลา 
(รักษาการในตําแหน่งหวัหน้า
กลุ่มงาน) 

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นายวรพงษ์  ทองเปลว 

4. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
(พนักงานสถาบัน) 
นางสาวอาภาพร  เปี่ยมใจชื่น 

5. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
(พนักงานสถาบัน) 
นางสาวจิตตมิา  เดียงไธสง 

6. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ปริญญาเอก 
(ลูกจา้งชั่วคราว) 
นางสาวเทวี  น้อยทรง 

1. นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 
นางสาวพูนทรัพย์  ระวังกลุ 

2. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไปชํานาญ
การ (พนักงานสถาบัน) 
นางสาวพิมพ์ธมีา  ผลิศักดิ ์

1. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไปชํานาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 
นางศรีอรณุ  ชื่นนางชี 

2. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 
(นางสาวนันทิยา  สีมาพันธ์) 

3. พนักงานขับรถยนต์ 
(ลูกจา้งประจํา) 
นายจรัส  กวางษี 

4. พนักงานธรุการ (ลกูจา้งชั่วคราว) 
นายชนะชัย  ขําต้นวงษ์ 

5. นักการ-ภารโรง (ลกูจา้งชั่วคราว) 
นางดวงเดือน  วงษ์ศรี 

6. นักการ-ภารโรง (ลกูจา้งชั่วคราว) 
นางสาวปานพมิล  นนกระโทก 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ (เลขานุการคณะ) 
นายศุภกิจ  ปรีดากรณ ์

กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ กลุ่มงานการศกึษา กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ กลุ่มงานสนบัสนนุงานวิจัย 
และงานวิชาการ 

อัตรากําลังทั้งสิ้น  16   อัตรา 

 ข้าราชการ  7    อัตรา 

 พนักงานสถาบัน 4 อัตรา 

 ลูกจ้างประจํา  1 อัตรา 

 ลูกจ้างชั่วคราว  4 อัตรา 
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2.5  บทบาทและหนา้ทีค่วามรับผิดชอบของกลุ่มงานการศึกษา 
 กลุ่มงานการศึกษามีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่สําคัญมากที่สุดกลุ่มงานหนึ่งในคณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นกลุ่มงานที่ขับเคลื่อนภารกิจในด้านต่างๆ ของคณะ ดังน้ี 
 2.5.1  งานบูรณาการภาคปกติและภาคพิเศษ  คือ การจัดทําแผนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ
ตลอดปีการศึกษา  จัดทําตารางสอนเสนอที่ประชุมคณาจารย์คณะเพ่ือให้ความเห็นชอบ  แจ้งตารางสอนภาคปกติ
แก่กองบริการการศึกษาเพ่ือจัดทําประกาศ  คณะจัดทําประกาศตารางสอนของภาคพิเศษเสนออธิการบดีลงนาม  
แจ้งตารางสอนภาคการศึกษาต่อไปให้กับนักศึกษาเลือกวิชาหลังสอบกลางภาค เพื่อจัดทํา Pre-register 
การลงทะเบียนภาคการศึกษาต่อไป จัดทําภาระงานสอนของอาจารย์ตลอดปีการศึกษา โดยช่วงต้นปีการศึกษา
จะมีการจัดทําปริมาณงาน (ภาระงาน) สอนขั้นตํ่าของอาจารย์แต่ละท่านส่งให้ส่วนการคลังและพัสดุ 
คอยตรวจสอบและขอเปลี่ยนแปลงภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงวิชา
บรรยาย  มีการตรวจสอบการลงนามในใบปฏิบัติงานของอาจารย์ทุกท่านทั้งภาคปกติและภาคพิเศษทุกเดือน 
เพื่อเบิกจ่ายค่าบรรยายท่ีเกินภาระงานสอนขั้นตํ่า (ภาคพิเศษ) ทุกสิ้นเดือน คํานวณภาระงานสอนภาคปกติ
ที่เกินภาระงานขั้นตํ่าและเบิกจ่ายเม่ือสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งการเบิกจ่ายวิชาสัมมนาปฏิบัติการและรวบรวม
สถิติการเบิกจ่ายค่าสอนแต่ละภาคการศึกษาด้วย 
 2.5.2  งานรับนักศึกษา  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
ทั้งในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  โดยข้ันตอนในการรับสมัครจะเริ่มต้ังแต่การจัดทํากําหนดการ
รับสมัครนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  จัดทําประกาศรับสมัคร  ดูแลและประสานงานการประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร  ตรวจสอบข้อมูลใบสมัคร  แต่งต้ังกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ  ผลิตข้อสอบหรือ
จัดเตรียมเอกสารผู้สมัครสอบและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้กับคณะกรรมการสอบในกรณีสอบสัมภาษณ์  
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  ควบคุมดูแลการสอบ  สรุปผลการสอบ  ส่งผลการสอบคัดเลือกให้สถาบัน  
ประกาศผลสอบ  การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  และการปฐมนิเทศนักศึกษา 
 2.5.3  งานการสอบ  จําแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  การสอบกลางภาค  การสอบไล่  การสอบ
ประมวลความรู้  การสอบคุณสมบัติ และการสอบปากเปล่า  โดยขั้นตอนของการสอบกลางภาคและสอบไล่
จะเร่ิมต้ังแต่การจัดตารางสอบ จัดเจ้าหน้าที่คุมสอบ ผลิตข้อสอบ ควบคุมดูแลการสอบ ส่งข้อสอบให้กรรมการสอบ
เพ่ือตรวจ  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
มีขั้นตอนต้ังแต่การจัดทําแผนกําหนดการสอบประมวลความรู้ สอบคุณสมบัติ และสอบปากเปล่า  มีการตรวจ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสอบ  เสนอที่ประชุมคณาจารย์คณะแต่งต้ังกรรมการสอบ  จัดทําประกาศรับสมัครสอบ
ประมวลความรู้และสอบคุณสมบัติ  มีการจัดทบทวนวิชาหลักเพ่ือเตรียมการสอบของนักศึกษา  ผลิตข้อสอบ 
ควบคุมดูแลการสอบ จัดแยกสมุดคําตอบให้กรรมการสอบเพ่ือตรวจสอบ  ติดตามทวงถามผลการสอบ  จัดทํา
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ประกาศผลการสอบและส่งผลให้กับสถาบัน  ประสานงานกับกรรมการสอบเพ่ือกําหนดวันให้นักศึกษาที่สอบตก
ฟังคําช้ีแจง จัดทํากําหนดการสอบปากเปล่า  เสนอที่ประชุมคณาจารย์คณะพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสอบปากเปล่า  
มีการคํานวณค่าสมนาคุณกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการศึกษาส่งฝ่ายการเงินคณะเบิกจ่าย  จัดทํา
ผลการสอบปากเปล่าและส่งผลให้กับสถาบัน  และตรวจสอบผังการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาต่อไป 

2.5.4  งานบริการการเรียนการสอน  คือ  ให้คําปรึกษา  แนะนําและช่วยแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษาในเรื่อง
เก่ียวกับการเรียนการสอน การเพ่ิมวิชา การเพิกถอนวิชา  ตลอดจนมีการจัดทําแผนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
และมีการเชิญผู้บรรยายพิเศษซึ่งมีความเช่ียวชาญในวิชาต่างๆ มาบรรยายเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษาด้วย 

2.5.5  งานทุนและรางวัลการศึกษา  จําแนกออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่  
1)  ทุนส่งเสริมการศึกษา ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ต้ังแต่เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา 
2) ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จะมีการดําเนินการโดยกลุ่มงานการศึกษาประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาของคณะผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จากน้ันจะมี
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการทุนฯ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
และดําเนินการส่งผลการคัดเลือกให้สถาบันพิจารณาต่อไป  

3)  ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน G.A)  กลุ่มงานการศึกษาจัดทําประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุน 
G.A. ภาคปกติ และ G.A. ภาคพิเศษ ในทุกภาคการศึกษา  จากน้ันจะมีการตรวจสอบโควตานักศึกษา
เป็นผู้ช่วยอาจารย์ (G.A.) ภาคปกติและภาคพิเศษของอาจารย์แต่ละท่าน  และดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับนักศึกษาผู้ได้รับทุน G.A. ทุกสิ้นเดือน 

4)  รางวัลเรียนดี  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะดําเนินการสํารวจนักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับ
รางวัลเรียนดีในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือเสนอสถาบันพิจารณาต่อไป 
2.5.6  งานขออนุมัติปริญญา  คือ การดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา จัดทํา

ข้อมูลผลการศึกษา สาขาวิชาเอกของผู้มีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา  จัดทําผังการศึกษา และเสนอรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
สําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอสถาบันขออนุมัติปริญญาต่อไป 

2.5.7  งานประเมินผลการสอนอาจารย์  คือ  การกําหนดช่วงเวลาการประเมินการสอนรายวิชาใน
ระบบประเมินผลออนไลน์  และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะทราบทาง Website และ Facebook ของคณะ  
มีการตรวจสอบจํานวนผู้ประเมิน  ส่งผลการประเมินให้อาจารย์ประจําวิชาทราบ และสรุปผลการประเมิน
เข้าที่ประชุมคณะเพ่ือทราบต่อไป 

2.5.8  งานข้อมูลตัวช้ีวัดระดับผลผลิต  คือ การจัดทํารายงานแผนการรับนักศึกษา นักศึกษาคงอยู่ 
สําเร็จการศึกษา รายไตรมาส และรายปีงบประมาณ 

2.5.9  งานประกันคุณภาพการศึกษา  คือ  การรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพ่ือประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร และการจัดทําข้อมูล มคอ. 
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2.5.10  งานรับปริญญา  คือ  การจัดทํารายช่ือผู้เข้ารับปริญญาและผังที่น่ังเข้าฝึกซ้อม  จัดทําการ
ลงทะเบียนและแจกเอกสารแก่ผู้เข้ารับปริญญา  ตรวจสอบที่น่ังผู้เข้ารับปริญญา  ดําเนินการฝึกซ้อมการรับ
ปริญญามหาบัณฑิต  จัดแถวการเข้าถ่ายภาพหมู่ และติดผังที่น่ังเข้ารับปริญญา 

2.5.11  งานประชุมสัมมนา คือ การจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และจดบันทึกรายงานการประชุม
หลักสูตรหรือการสัมมนา  ดําเนินการช่วยจัดงานสัมมนาของคณะและสถาบัน 

2.5.12  งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร จะเริ่มขั้นตอนต้ังแต่การจัดทําเอกสารในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website คณะ Facebook คณะ และช่องทางอ่ืนๆ  มีการจัดการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่ 

2.5.13  งานกิจกรรมนักศึกษา  คือ  การให้คําแนะนํา การกํากับดูแลและดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้แก่นักศึกษา อาทิเช่น  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดกิจกรรม Meet the Faculty สําหรับนักศึกษา
ภาคปกติ และ Meet the Dean สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ ่นพี่รุ ่นน้อง  
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ การจัดกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น  มีการเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากคณะหรือสถาบัน  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 และช่องทางอ่ืนๆ การจัดทําคู่มือกระบวนการทํางาน และ Flowchart 

2.5.16  งานสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ คือ การจัดทําประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการที่ปรึกษา จัดทําประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ การบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
และกรรมการในระบบ E-thesis  ดําเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์และเบิกจ่ายเงินสมนาคุณ 

2.5.17  งานการเงินของหลักสูตร คือ การจัดทํางบประมาณรายรับรายจ่ายของหลักสูตร  การจัดทํา
บันทึกขออนุมัติใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ และดําเนินการเคลียร์งบประมาณหลังจากการจัด
กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 

2.5.18  งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เริ่มต้ังแต่กระบวนการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรของคณะเพ่ือพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  เสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ต่อที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  จัดทําเล่ม มคอ.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง
เสนอที่ประชุมต่างๆ ของสถาบันเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดทํา มคอ.04 และเล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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2.5.19  งานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คือ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่าของหลักสูตรทราบ 
ประชุมรูปแบบในการจัดงาน  ประสานงานเร่ืองการจัดสถานที่และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอุปกรณ์แสง สี และเสียง  
ดูแลความเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกให้กับศิษย์เก่าตรงจุดลงทะเบียน ดําเนินการแจกของที่ระลึก 

2.5.20  งานบริหารความเส่ียง คือ การจัดการความเสี่ยงของคณะทั้งในกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง
และประเมินความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ ความเสี่ยงด้านการเงิน 
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ  ตลอดจนมีการดูแล ตรวจสอบ และกํากับความเสี่ยงที่เกิดจาก
กระบวนการทํางาน  ความสัมพันธ์ของหน้าที่  การดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เพ่ือช่วยลดความ
เสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงให้กับคณะมากที่สุด 

2.5.21  งานข้อมูล QAIS  คือ  จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการรายงานประกันคุณภาพด้านต่างๆ 
เช่น ข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย งานบริการวิชาการที่ได้รับรางวัลต่างๆ การพัฒนาบุคลากร ส่งให้กับกลุ่มงาน
แผนและพัฒนาองค์การบันทึกข้อมูลในระบบ QAIS 

2.5.22  งานจัดการความรู้ (KM) คือ  มีการหารือในที่ประชุมเพ่ือสรุปประเด็นหรือเรื่องที่มีความ
ประสงค์จะจัดการความรู้ (KM) ดําเนินการทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
สรุปผลการจัดงานในที่ประชุม 
2.6  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะเป็นงานที่สําคัญมากที่สุดด้านหน่ึงของกลุ่มงานการศึกษา 

เน่ืองจากเป็นภารกิจที่ขับเคลื่อนให้แผนกลยุทธ์ของคณะในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบัณฑิต และยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะ

ได้กําหนดไว้ โดย นางสาวจิตติมา  เดียงไธสง  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มงานการศึกษา  คณะ

พัฒนาการเศรษฐกิจ ผู้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบงานการศึกษาและ

งานด้านต่างๆ ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ดังน้ี 

 2.6.1  งานรับนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ 
กรณีสอบสัมภาษณ์และกรณีสอบข้อเขียน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ดังน้ี 
  1)  กรณีสอบสัมภาษณ์   

 จัดทํากําหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตร 

 จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่เสนอต่อสถาบัน 

 ดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่  

 ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรงกับเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนดไว้
หรือไม่ 

 จัดทําประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล
การสอบสัมภาษณ์ 
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 ดําเนินการจัดสถานที่และห้องสอบ 

 เสนอผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์ต่อที่ประชุมหลักสูตร
และที่ประชุมคณะเพ่ือพิจารณา 

 จัดทําประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเสนอต่อสถาบัน 

 ดําเนินการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
2)  กรณีสอบข้อเขียน   

 จัดทํากําหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตร 

 จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่เสนอต่อสถาบัน 

 ดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

 ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรงกับเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนดไว้
หรือไม่ 

 จัดทําประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน 

 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล
การสอบข้อเขียน 

 ดําเนินการจัดสถานที่และห้องสอบ 

 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยระหว่างการสอบข้อเขียน 

 เสนอผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบข้อเขียนต่อที่ประชุมหลักสูตร
และที่ประชุมคณะเพ่ือพิจารณา 

 จัดทําประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเสนอต่อสถาบัน 

 ดําเนินการประกาศผลการสอบข้อเขียน 
 2.6.2  งานบริการการเรียนการสอน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการให้คําปรึกษา ข้อแนะนํา 
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  1)  ให้คําปรึกษาและข้อแนะนํากับนักศึกษาที่มาติดต่อด้วยตนเองหรือติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์ หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ 
  2)  ดําเนินการรับคําร้องในเบ้ืองต้น โดยการให้เขียนแบบฟอร์มใบคําร้องทั่วไปของคณะ หรือ
ให้เขียนแบบฟอร์มการเพิ่มหรือเพิกถอนวิชา  หากนักศึกษามีความประสงค์จะเพิ่มวิชาหรือเพิกถอนวิชาใน
ภาคการศึกษานั้น 
  3)  ดําเนินการเสนอใบคําร้องต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือ
ผู้อํานวยการหลักสูตร ภาคพิเศษ  และเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาตามลําดับ 
  4)  จัดส่งใบคําร้องให้กับกองบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการ 
  5)  แจ้งผลการดําเนินการให้นักศึกษาทราบ 
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 2.6.3  งานประเมินผลการสอนอาจารย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานประเมินผล

การสอนของอาจารย์ ดังน้ี 

1)  ดําเนินการประชาสัมพันธ์กําหนดช่วงเวลาการประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย์ใน

แต่ละภาคการศึกษาในระบบประเมินออนไลน์ให้กับนักศึกษาทราบผ่านทาง Website และ Facebook ของคณะ   

2)  ดําเนินการจัดส่งผลการประเมินในแต่ละภาคการศึกษาให้กับอาจารย์ประจําวิชาทราบ 

3)  ดําเนินการเสนอสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาคการศึกษาเข้า

ที่ประชุมหลักสูตรเพ่ือทราบ 

 2.6.4  งานประกันคุณภาพหลักสูตร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

หลักสูตร ดังน้ี 

1)  ดําเนินการรวบรวมข้อมูล เช่น งานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่างๆ ของอาจารย์ผู้สอน 

จํานวนนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา  จํานวนนักศึกษาคงอยู่  

2)  จัดทําเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   

3)  เข้าร่วมฟังและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการผู้ประเมินในการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

4)  บันทึกข้อมูลในระบบส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.6.5  งานรับปริญญา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรับปริญญาในวันฝึกซ้อมย่อย

ของคณะ  วันฝึกซ้อมใหญ่ของสถาบัน และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังน้ี 

  1)  วันฝึกซ้อมย่อยของคณะ 

 ดําเนินการติดผังที่น่ังเข้าฝึกซ้อมย่อยให้กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

 รับผิดชอบตรงจุดลงทะเบียนและแจกเอกสารให้กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใน

วันฝึกซ้อมย่อย 

 ดําเนินการตรวจสอบที่น่ังของผู้เข้ารับปริญญา 

 ดําเนินการฝึกซ้อมการรับปริญญาให้กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

  2)  วันฝึกซ้อมใหญ่ของสถาบัน 

 ตรวจสอบผังที่น่ังเข้าฝึกซ้อมใหญ่ให้กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

 รับผิดชอบตรงจุดลงทะเบียน ตรวจดูความเรียบร้อยและการแต่งกายให้กับ

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุมเพ่ือฝึกซ้อมใหญ่กับสถาบัน 

 ดูแลการจัดแถวในการเข้าถ่ายภาพหมู่ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

 ดูแลมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในหอประชุม 
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  3)  วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 รับผิดชอบตรงจุดลงทะเบียน ตรวจดูความเรียบร้อยและการแต่งกายให้กับ

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุมเพ่ือรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 2.6.6  งานประชุมสัมมนา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประชุมหลักสูตรภาคพิเศษ ประชุม

สํานักงานเลขานุการคณะ และการจัดงานสัมมนาของคณะ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

  1)  งานประชุมหลักสูตรภาคพิเศษ 

 แจ้งกําหนดการประชุมหลักสูตรผ่านทาง E-mail ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ 

 ประสานงานกับผู้อํานวยการหลักสูตรเพ่ือหารือและกําหนดวาระการประชุมต่างๆ 
ของหลักสูตร 

 จัดทําบันทึกแจ้งวาระการประชุมต่างๆ ของหลักสูตร 

 จองสถานที่สําหรับจัดการประชุมหลักสูตร 

 จัดเตรียมอาหารว่างสําหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวาระการประชุมต่างๆ ของหลักสูตร 

 จดบันทึกรายงานการประชุมของหลักสูตร 

 ดําเนินการตามข้อสรุปจากที่ประชุมหลักสูตร 
2)  งานประชุมสํานักเลขานุการคณะ 

 เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวาระการประชุมต่างๆ  

 จดบันทึกรายงานการประชุมสํานักเลขานุการคณะ 

 ดําเนินการตามข้อสรุปจากที่ประชุมสํานักเลขานุการคณะ 
3)  งานสัมมนาคณะ 

 เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบงานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม 

 จัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาผ่านทาง Website และ Facebook คณะ 

 ดําเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประชาสัมพันธ์ส่งกลุ่มงานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ของสถาบัน 

 จัดทําโปสเตอร์ประกอบการทํา Backdrop และ J-Flag เพ่ือใช้ในห้องจัดสัมมนา 

 ดูแลความเรียบร้อยในห้องจัดสัมมนาก่อนเริ่มงาน 

 ดูแลความเรียบร้อยตรงจุดลงทะเบียนและแจกอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา 

 อํานวยความสะดวกในห้องจัดสัมมนา 

 รวบรวมแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาส่งให้กับวิทยากร 

 รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมงาน 
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 2.6.7  งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ของหลักสูตร  กิจกรรมพิเศษต่างๆ ของหลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

ของหลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าได้รับรางวัล  ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

  1)  จัดทําข้อมูลและเตรียมเอกสารในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

  2)  ดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร  กิจกรรมต่างๆ ของคณะ

ผ่านทาง Website และ Facebook ของคณะ 

  3)  ดําเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประชาสัมพันธ์ส่งกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรม

เพ่ือสังคมเพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ของสถาบัน 

  4)  ดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรนอกสถานที่ 

 2.6.8  งานกิจกรรมนักศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของนักศึกษา

หลักสูตรภาคพิเศษ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

  1)  จัดทําข้อมูลและเตรียมโครงการในการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ พร้อมงบประมาณเสนอต่อ

ที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะเพ่ือพิจารณา 

  2)  จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ พร้อมงบประมาณเสนอสถาบันเพ่ือพิจารณา 

  3)  ประสานงานกับกลุ่มงานการเงินเพ่ือขอรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมพิเศษ 

  4)  ควบคุมและกํากับดูแลให้การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของนักศึกษาดําเนินการไปด้วย

ความเรียบร้อย 

  5)  เคลียร์งบประมาณในการจัดกิจกรรมพิเศษกับกลุ่มงานการเงินของคณะ 

  6)  จัดทําสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิเศษและสรุปผลการประเมินในการจัด

กิจกรรมพิเศษเสนอที่ประชุมหลักสูตร 

 2.6.9  งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ  และอํานวย

ความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติในด้านต่างๆ  โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังน้ี 

  1)  การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ 

 จัดทําประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเสนอสถาบันเพ่ือพิจารณา 

 แจ้งกําหนดการสอบและวิธีการสอบให้กับนักศึกษาต่างชาติและกรรมการ

สอบสัมภาษณ์ทราบ 

 แจ้งผลการสอบและข้อมูลในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้กับนักศึกษา

ต่างชาติทราบ 
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 จัดทําหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาใหม่ของคณะให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อยื่น

คําร้องขอวีซ่า 

2)  การอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 ดําเนินการประสานงานเรื่องห้องพักในประเทศไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ 

 จัดเตรียมรถและรับ-ส่ง นักศึกษาต่างชาติจากสนามบินไปห้องพักในกรณีที่นักศึกษา
ต่างชาติมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก 

 แนะนําคณะ สถาบัน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในสถาบัน ให้กับนักศึกษา
ต่างชาติ 

 ดําเนินการเปิดบัญชีให้กับนักศึกษาชาติในกรณีทุนประเภทต่างๆ 

 ให้คําแนะนําและแก้ปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติ 

 จัดทําหนังสือขอขยายเวลาการตรวจลงตรา หนังสืออํานวยความสะดวก และ
หนังสือรับรองต่างๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ 

 2.6.10 งานสารสนเทศทางการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารสนเทศทาง

การศึกษา โดยการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอนของคณะ เช่น การงดบรรยาย การบรรยาย

ชดเชย ทุนต่างๆ นักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบปากเปล่า ฯลฯ ให้กับนักศึกษาของคณะทราบผ่านทาง Website และ 

Facebook ของคณะ  

 2.6.11 งานการเงินของหลักสูตร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณหลักสูตรและ 

งบประมาณกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

  1)  การจัดทํางบประมาณหลักสูตร 

 จัดทําร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ทั้งงบประมาณของหลักสูตรและงบประมาณ

กิจกรรมพิเศษของหลักสูตรเสนอผู้อํานวยการหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

 เสนอร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตรต่อที่ประชุมหลักสูตรเพ่ือ

พิจารณา 

 จัดส่งร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมหลักสูตรให้กับกลุ่มงานการเงิน 

2)  การจัดทํางบประมาณกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของหลักสูตร 

 จัดทําร่างงบประมาณการจัดกิจกรรมพิเศษเสนอผู้อํานวยการหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

 เสนอร่างงบประมาณการจัดกิจกรรมพิเศษต่อที่ประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

 จัดทําบันทึกเสนองบประมาณการจัดกิจกรรมพิเศษของหลักสูตรต่อสถาบันเพ่ือ

พิจารณา 
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 ประสานงานกับกลุ่มงานการเงินเพ่ือขอรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมพิเศษของ

หลักสูตร 

 ควบคุม กํากับ ดูแลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมพิเศษของหลักสูตร

ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

 เคลียร์งบประมาณในการจัดกิจกรรมพิเศษกับกลุ่มงานการเงิน 

 สรุปผลการใช้งบประมาณการจัดกิจกรรมพิเศษต่อที่ประชุมหลักสูตร 

 2.6.12 งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรของคณะ ดังน้ี 

  1) เสนอเร่ืองการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะต่อที่ประชุมหลักสูตรและท่ีประชุมคณะ 

เน่ืองจากครบวงรอบ 5 ปี สําหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดไว้ 

  2)  จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3)  ประสานงานกับผู้อํานวยการหลักสูตรเพ่ือสรุปข้อมูลหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ได้จากการ

ระดมสมองในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ 

  4)  จัดทําร่างข้อมูลหลักสูตรฉบับปรับปรุงเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะเพ่ือ

พิจารณา 

  5)  จัดทําเล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรของคณะ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

  6)  จัดทําบันทึกพร้อมแนบเล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรของคณะส่งไปท่ีกองบริการ

การศึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอที่ประชุมต่างๆ ของสถาบัน 

  7)  จัดทําเล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรของคณะเพิ่มเติมเพื่อส่งให้กับคณะกรรมการ

ในที่ประชุมต่างๆ ของสถาบัน 

  8)  ดําเนินการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรในเล่ม มคอ. 2 ตามมติที่ประชุมต่างๆ ของสถาบัน 

  9)  เสนอเร่ืองการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรในเล่ม มคอ.2 ตามมติที่ประชุมต่างๆ ของ

สถาบันให้กับที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะทราบ 

  10)  จัดทํา มคอ.04  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท  พร้อมเล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรส่งให้กับกองบริการการศึกษาเพ่ือ

ดําเนินการส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
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  11)  บันทึกข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาในระบบสารสนเทศหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 2.6.13 งานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 

ดังน้ี 

  1)  ดําเนินการประชาสัมพันธ์งานผ่านทาง Website และ Facebook ของคณะ 

  2)  ดําเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มงานสื่อสารองค์การและ

กิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ของสถาบัน 

  3)  ดูแลความเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกให้กับศิษย์เก่าตรงจุดลงทะเบียน 

  4)  ดําเนินการแจกของที่ระลึก 

  5)  ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องจัดงาน 

 2.6.14 งานจัดการความรู้ (KM)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดการความรู้ (KM) 

ดังน้ี 

  1)  เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือรูปแบบในการจัดการความรู้ (KM) 

  2)  ดําเนินการออกแบบบอร์ดและจัดหาวัสดุที่จะใช้สําหรับจัดบอร์ด KM 

  3)  ดําเนินการตกแต่งบอร์ด KM 

  4)  ให้ข้อมูลสําหรับผู้สนใจ 

  5)  เข้าร่วมประชุมเพ่ือฟังสรุปผลการจัดการความรู้ (KM) 
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บทที่ 3  

หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

3.1  หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจดําเนินการภายใต้ประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการกําหนดระบบ กลไกและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทั้งในด้านการ

ออกแบบหลักสูตร จัดทํารายละเอียดหลักสูตร จัดทํารายละเอียดวิชา บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน

การสอนของหลักสูตรให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีคุณภาพ มีความทันสมัย  ได้มาตรฐาน และสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของบัณฑิตและตลาดแรงงงานได้เป็นอย่างดี 

3.1.1  หลักเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภายใต้ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
  1)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ซึ่งได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
รายละเอียดหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจซึ่งมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการนําความรู้ 
ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติต่อไป 
  มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา   หมายถึง  กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาหน่ึง โดยมีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต ปริญญา  องค์ความรู้ที่จําเป็นต้องมีใน
สาขา/สาขาวิชาน้ัน  เพ่ือเป็นหลักประกันให้กับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน
ด้วยคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานเดียวกัน  ทั้งน้ี  สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดเนื้อหาวิชาให้ตรงกับความ
ต้องการหรือเป็นเอกลักษณ์เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย แต่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรในระดับคุณวุฒิเดียวกันที่สามารถเทียบเคียงได้  ซึ่งคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้นํากรอบและ
มาตรฐานดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
อาทิเช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร เป็นต้น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาดแรงงาน 
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  องค์ประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ประกอบด้วย 

 ช่ือมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องแสดงระดับและช่ือสาขาวิชา เช่น มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 ช่ือสาขาวิชา ต้องเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร 

 ช่ือปริญญา ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเรียกช่ือ
ปริญญา ซึ่งแสดงระดับคุณวุฒิและสายวิชา ให้แสดงช่ือภาษาไทยและช่ือภาษาอังกฤษรวมถึง
ช่ือเต็มและช่ือย่อด้วย เช่น ช่ือเต็มภาษาไทย “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงิน” ช่ือย่อภาษาไทย “ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)” ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ 
“Master of Economics Program in Financial Economics” ชื ่อย ่อภาษาอ ังกฤษ 
“M. Econ (Financial Economics)” 

 ลักษณะของสาขาวิชา ต้องมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา  เน้ือหาสาระมีความซับซ้อน 
เหมาะสมกับระดับสติปัญญาและปริมาณการเรียนรู้  ตลอดจนมีความสอดคล้องกับระดับ
คุณวุฒิการศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ และการประกอบอาชีพ เช่น หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้รับการออกแบบให้ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิเคราะห์ทางการเงิน เพ่ือเพ่ิมมุมมอง
และแนวทางในการวิเคราะห์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทําให้มหาบัณฑิตทาง
เศรษฐศาสตร์การเงินมีความรู้ความเข้าใจระบบของตลาดการเงินและตลาดทุน 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 ตามท่ีกําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้มี
รายละเอียดเฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชา เช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ได้สอดแทรกมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในวิชาทางเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ เพ่ือให้นักศึกษาของหลักสูตรมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  มีจิตสํานึกต่อ
เพ่ือนมนุษย์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระสําคัญของวิชา  ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีเน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชาอย่างครบถ้วนและต้อง
สัมพันธ์กับลักษณะของสาขาวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยการกําหนดกลุ่มเน้ือหา
สาระจะไม่ระบุเป็นช่ือรายวิชา อาจกําหนดปริมาณการเรียนรู้ขั้นตํ่าของแต่ละกลุ่มเน้ือหา
สาระเป็นจํานวนหน่วยกิตหรือสัดส่วนหน่วยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแต่ละสาขาวิชา 
เช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้กําหนดจํานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 36 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างและการแบ่งกลุ่มเน้ือหาสาระ
ออกเป็นหมวดวิชาต่างๆ ดังน้ี 

 

หมวดวิชา โครงสร้างหลกัสูตร 
แผน ก. (2) ทําวิทยานิพนธ ์

โครงสร้างหลกัสูตร 
แผน ข. ไม่ทําวทิยานิพนธ ์

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 9 หน่วยกิต 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

9 หน่วยกิต 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาหลัก 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเอก 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
5. หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 
6. วิชาการค้นคว้าอิสระ - 3 หน่วยกิต 
7. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต - 
8. สอบประมวลความรู้ สอบประมวลความรู้ สอบประมวลความรู ้

รวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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 กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนในทีน้ี หมายถึง การกําหนด
เง่ือนไขการเรียนรู้ วิธีการสอน เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
เลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เช่น 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้ใช้กลยุทธ์การสอนในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ โดยกําหนดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ 
การบรรยาย การอภิปราย และมีการฝึกปฏิบัติ เพ่ือเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับ
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิดและหลักการที่สําคัญของเน้ือหาวิชาที่ศึกษา อีกทั้งมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน มี
การสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารการเงิน มีการสอน
โดยใช้งานวิจัยเพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยตนเอง  และมีการสอนแบบ
สัมมนาเพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  สําหรับการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในทีน้ี คือ การวัดผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาว่าได้พัฒนาการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับต่างๆ ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้และมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งกลยุทธ์ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
ได้แก่ การทดสอบย่อย  การทดสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา การประเมินจาก
รายงานและงานวิจัยที่นักศึกษาจัดทํา การประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน และ
การประเมินจากการสอบประมวลความรู้ 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า 
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจ
ได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้การให้คะแนนตรงความจริง 
เช่น หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
(เกรด) ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาดังน้ี 

A = 4.0 หมายถึง   Excellent (ดีเย่ียม) 
A- = 3.7 หมายถึง  Very Good (ดีมาก) 
B+ = 3.3 หมายถึง  Good (ดี) 
B = 3.0 หมายถึง  Fairly Good (ดีพอใช้) 
B- = 2.7 หมายถึง  Almost Good (เกือบดี) 
C+ = 2.3 หมายถึง  Fair (พอใช้) 
C = 2.0 หมายถึง  Almost Fair (เกือบพอใช้) 
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   หมายถึง  Satisfactory (พอใจ) 
U   หมายถึง  Unsatisfactory (ไม่พอใจ) 
AU   หมายถึง  Audit (ร่วมฟัง) 
P   หมายถึง  Pass (ผ่าน) 
IP   หมายถึง  In Progress (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 
T   หมายถึง  Terminate (ให้ยุติ) 
TR หมายถึง  Transfer, Work with Which There is No 

Comparable Grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 

ดังน้ัน  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์สําหรับนักศึกษาที่
ยังไม่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้แก่ การให้นักศึกษา
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาและดําเนินการรายงานผู้บริหารเพ่ือนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 
การทวนสอนระดับหลักสูตร และการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  สําหรับ
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจแล้ว  ได้แก่ การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
การประเมินจากการประกอบอาชีพของบัณฑิต  และการจัดทํา Focus Group เพ่ือนํามา
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรให้เป็นแบบครบวงจรมากข้ึน 

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญ
ในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาตลอดจนการประกอบอาชีพที่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือกเรียน 
จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดลักษณะและเง่ือนไขของผู้เข้าศึกษา เช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้กําหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาในภาคพิเศษ โดย
กําหนดให้มีประสบการณ์การทํางานทางสายงานด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี หรืออ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านการลงทุน หลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เพ่ือเป็นการคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในเบ้ืองต้นว่ามี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนดไว้ ที่จะสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไป
ประกอบอาชีพหรือประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หลักสูตร สําหรับการเทียบโอนผลการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายนักศึกษา  คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจได้วางแนวทางเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ในคณะ
ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เรียนกะทันหันเพ่ือให้ตรงกับความสนใจและเป้าหมาย
ของนักศึกษามากที่สุด โดยมีการเทียบโอนบางรายวิชาระหว่างหลักสูตร ทําให้นักศึกษาไม่
ต้องเสียเวลาเรียนใหม่ และสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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 อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีจํานวนอาจารย์ประจํา รวมท้ัง
การกําหนดคุณสมบัติ ความเช่ียวชาญ และสัดส่วนจํานวนอาจารย์ประจําต่อจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าได้อย่างเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  นอกจากน้ี  ได้กําหนดสัดส่วนจํานวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนต่อจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าได้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกัน ทําให้การบริหารและการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  เป็นการระบุทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอนที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มีการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
อาทิเช่น มีห้องสมุดที่ทันสมัยและมีฐานข้อมูลเพ่ือการค้นคว้าวิจัย  มีห้องเรียนและห้องติวที่
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
Software ที่จําเป็นต่อเรียนการสอน การให้ทุนการศึกษา การเรียนภาษาต่างประเทศโดย
อาจารย์ชาวต่างประเทศ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ การสนับสนุนส่งเสริมให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านการประกวด
หรือการประชุมสัมมนา เป็นต้น 

 แนวทางในการพัฒนาอาจารย์ เป็นการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
การวัดและการประเมินผล ซึ่งคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล เช่น จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาและ
ผู้บริหารคณะเป็นผู้พิจารณาพร้อมทั้งให้คําแนะนําเก่ียวกับการเรียนการสอน  มีการพัฒนา
ทักษะการทําวิจัยและกรณีศึกษา เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน มีการสนับสนุนการวิจัย
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  มีการ
สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมิน  มีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้
ออกแบบหลักสูตรต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในประเด็นต่างๆ เช่น มีการดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องในทุกประเด็นกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และ
รายละเอียดของวิชา (มคอ.3)  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
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การสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานในปีก่อนหน้า  และมีการทวนสอบนักศึกษาในหลักสูตรว่าสามารถบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามท่ีได้กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

 การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบัติ  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ของคณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีหัวข้อของหลักสูตรที่กําหนดตาม
แบบ มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร  มีการจัดทําแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน  มีการจัดทําแบบ มคอ.3 รายละเอียดวิชา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในแต่ละ
รายวิชาทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านใดบ้าง และดําเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อน
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  มีการจัดทําหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนดําเนินการเปิดสอน  และสถาบันดําเนินการเสนอหลักสูตรที่ได้รับการ
อนุมัติจากสภาสถาบันให้กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่สภาสถาบันอนุมัติ   มีการมอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาของหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์และการ
ประเมินการสอนที่กําหนดไว้ใน มคอ.2 และ มคอ.3 ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร  มีการจัดทํา มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาหลังสิ้น
ภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา เพ่ือประเมินผล ทวนสอบผลการเรียน ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในรายวิชาของตน  มีการจัดทํา มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ภาพรวมตลอดปีการศึกษานํามา
พิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป 

 การเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาระดับอุดมศึกษา  คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจมีการเผยแพร่หลักสูตรต่างๆ ของคณะที่มีทั้งคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีการบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ 
(Thai Qualifications Register : TQR)  เ ร ียบร ้อยแล ้ว  เป ็น ไปตามหลัก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ 
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  2)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ .3) ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 

 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  เป็นภาพรวมและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ซึ่งจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาของหลักสูตรทราบรายละเอียดวิชา วิธีการเรียนการสอน วิธีการ
เรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล เป็นผลให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับ
ความต้องการของตนเอง และนายจ้างสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการรับ
บัณฑิตเข้าทํางานด้วย  โดย มคอ.2 ประกอบด้วย 8 หมวดด้วยกัน ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
ประเมินผล  หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา  หมวดที่ 6 การพัฒนา
คณาจารย์  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  และหมวดที่ 8 การประเมินและ
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
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล  หมวดที่ 6 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของรายวิชา 

  3)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีการกําหนดระบบและกลไกในการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร และให้การอนุมัติหลักสูตรที่ได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อน
เปิดสอนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
จําแนกระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน ออกเป็น 7 ข้อด้วยกัน ได้แก่  แนวทางการเปิดหลักสูตร  
การประเมินหลักสูตร  การจัดทําหลักสูตร  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  วิธีการเสนอหลักสูตรของสถาบัน  
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการเสนอหลักสูตร  และหลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร ซึ่งคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยปฏิบัติตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

  4)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการดําเนินการเสนอหลักสูตรของคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจและคณะอื่นๆ ในสถาบันที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนแล้ว ให้กับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่สภาสถาบันอนุมัติ 
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  5)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการกํากับดูแลให้คณะพัฒนาการเศรษฐกิจบริหาร
จัดการหลักสูตรของคณะเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาน้ันๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  6)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กําหนดให้มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเน่ืองทุกหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและคณะอื่นๆ ในสถาบัน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   
 3.1 .2   หลัก เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรภายใ ต้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  1)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดอาจารย์ประจํา  อาจารย์ประจําหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

 อาจารย์ประจํา  หมายถึง  บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และตําแหน่งศาสตราจารย์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบตามพันธกิจของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาของหลักสูตรดังกล่าว  ซึ่งสามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้ในเวลาเดียวกัน 
ทั้งน้ี ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรของคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการเรียน
การสอน ต้ังแต่ขั้นตอนการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม การประเมินผล และ
การพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกันได้ 

 อาจารย์พิเศษ  หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

  2)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะ โดยมุ่งเน้นให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
ต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ ทั้งน้ี ในระดับปริญญาโท 
มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม  
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ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ  ในทีน้ีขอยกตัวอย่างปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร  คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ  ซึ่งได้กําหนดปรัชญาของหลักสูตรว่า “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจ
สภาพทางเศรษฐกิจ สามารถใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องตาม
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สังคมและประเทศชาติ”  และได้กําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรว่า “สร้าง
หลักสูตรที่ให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่จําเป็นสําหรับผู้มีอาชีพนักบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึง
เจ้าของกิจการ เพ่ือเพ่ิมมิติทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจ  สร้างผู้บริหารที่เข้าใจสภาวะทางเศรษฐกิจ 
นโยบายเศรษฐกิจ และวิธีคิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์  สร้างหลักสูตรที่เน้นประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เพ่ือการใช้งานในภาคปฏิบัติมากกว่าการมุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์” 

  3)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค กล่าวคือ ในปี
การศึกษาหน่ึงๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยใน 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่เทียบเคียงได้กับ
ภาคการศึกษาปกติ 

  4)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการคิดหน่วยกิตของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสรุปเป็น

ตารางดังน้ี    

รายวิชา ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา/ภาค การคิดจํานวนหน่วยกิต 
1. ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง 1 หน่วยกิต 
2. ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 1 หน่วยกิต 
3. การฝึกงานหรือ 
   ฝึกภาคสนาม 

ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 1 หน่วยกิต 

4. การทําโครงงานหรือ 
   กิจกรรมการเรียนอ่ืน 
   ที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 1 หน่วยกิต 

5. การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 1 หน่วยกิต 
6. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 1 หน่วยกิต 
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  5)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
โดยสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้กําหนดโครงสร้างหลักสูตรไว้ ดังน้ี 
  ระดับปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย

แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก (ก1 และ ก2) และแผน ข   

แผนการเรียน วิทยานพินธ ์ ศึกษารายวิชา 
แผน ก (ก 1) ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต อาจกําหนดให้เรียนรายวิชา 

หรือทํากิจกรรมทางวิชาการ
เพ่ิม โดยไม่นับหน่วยกิต 

แผน ก (ก 2) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 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 ดังน้ี 
   

หมวดวิชา โครงสร้างหลกัสูตร 
แผน ก (2) ทําวิทยานพินธ ์

โครงสร้างหลกัสูตร 
แผน ข ไม่ทําวิทยานพินธ ์

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาหลัก 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเอก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
5. หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 
6. วิชาการค้นคว้าอิสระ - 3 หน่วยกิต 
7. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต - 
8. สอบประมวลความรู้ สอบประมวลความรู้ สอบประมวลความรู ้

รวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 

  ระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้กําหนดโครงสร้างโดยแบ่งการศึกษา
เป็น 2 แบบ เพ่ือเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง ดังน้ี 
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  แบบ 1  เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ อาจกําหนดให้เรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิม โดยไม่นับหน่วยกิต 
   

แผนการศึกษา/ 
วุฒิเดิมที่รับเขา้ศึกษา 

วิทยานพินธ ์ ศึกษางานรายวิชา 

แบบ 1.1 ผู้สําเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต อาจกําหนดให้เรียนรายวิชา
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการ
เพ่ิม โดยไม่นับหน่วยกิต 

แบบ 1.2 ผู้สําเร็จปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

  ทั้งน้ี  วิทยานิพนธ์แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ 2  เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม 
   

แผนการศึกษา/ 
วุฒิเดิมที่รับเขา้ศึกษา 

วิทยานพินธ ์ ศึกษางานรายวิชา 

แบบ 2.1 ผู้สําเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ผู้สําเร็จปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

  ทั้งน้ี  วิทยานิพนธ์แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงมีการกําหนดโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ดังน้ี 
   

Courses 

Plan C (1(1.1)) 
Focuses on Research, 
No Requirement for 

Courses 

Plan A (2(2.1)) 
Research and Courses 

Requirement 

Plan B (2(2.2)) 
Research and Courses 

Requirement 

1. Basic Courses 3 Credits 
(Non Credit) 

3 Credits 
(Non Credit) 

12 Credits 
 

2. Core Courses - 18 Credits 18 Credits 
3. Field Courses - 6 Credits 6 Credits 
4. Elective Courses - 6 Credits 6 Credits 
5. Dissertation 48 Credits 36 Credits 48 Credits 
6. Qualifying Examination Required Required Required 

Total 48 Credits 66 Credits 90 Credits 
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  6)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการรับและการเทียบโอนหน่วยกิตของหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีการรับการเทียบโอนหน่วยกิตสําหรับ
นักศึกษาที่เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินในระดับปริญญาตรี โดยสามารถขอยกเว้น
การเรียนวิชาการบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินซึ่งเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานของหลักสูตรได้ 

  7)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ใน
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

  อาจารย์ประจําหลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กําหนดให้เป็นอาจารย์ประจําที่มี

คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน โดยสรุปเป็นตาราง ดังน้ี   

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
จํานวน ไม่จํากัด ไม่จํากัด  

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

 

ผลงานทางวิชาการ    
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

3 รายการ * 3 รายการ * เป็นงานวิจัยอย่างน้อย  
1 รายการ เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

  จากตารางดังกล่าวข้างต้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ขอยกตัวอย่างอาจารย์ประจําหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์การเงิน ปัจจุบันมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนทั้งหมด 21 ท่าน  ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ตรง
กับสาขาวิชาของหลักสูตร  และทุกท่านมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 รายการ 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กําหนดให้เป็นอาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ํากันได้ไม่เกิน 2 คน โดยสรุปเป็นตาราง ดังน้ี 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
จํานวน อย่างน้อย 3 คน อย่างน้อย 3 คน  

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

ป.เอก หรือเทียบเท่า 
หรือ ป.โท และ รศ. 
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ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
ผลงานทางวิชาการ    
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

3 รายการ * 3 รายการ * เป็นงานวิจัยอย่างน้อย  
1 รายการ เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

  จากตารางดังกล่าวข้างต้น  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจกําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกหลักสูตรของคณะมีจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกที่ตรงกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร และทุกท่านมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 รายการ 

  อาจารย์ผู้สอน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กําหนดให้เป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์
พิเศษท่ีมีคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน โดยสรุปเป็นตาราง ดังน้ี 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
วุฒิการศึกษา ป.โท หรือเทียบเท่า  ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือ ป.โท และ รศ. 
หลักสูตรป.เอก อนุโลมผู้สอน 
วุฒิ ป.โทหรือเทียบเท่าและ 
รศ. ลงมาสอน ในวิชาที่
ไม่ใช่วิชาของหลักสูตรได้ 

ประสบการณ์สอน มี ม ี  
ผลงานทางวิชาการ    
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1 รายการ  1 รายการ   

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ กําหนดให้อาจารย์พิเศษสามารถมีช่ัวโมงสอนได้ 
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 

  จากตารางดังกล่าวข้างต้น  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจกําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมี
คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกและอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ตํ่าว่าปริญญาโทท่ีตรงกับสาขาวิชาของ
หลักสูตร และทุกท่านมีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ตํ่ากว่า 1 ปี รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการ 

  อาจารย์ที ่ปร ึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที ่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กําหนดให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  โดยสรุปเป็นตาราง ดังน้ี 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
วุฒิการศึกษา ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือ ป.โท และ รศ. 
ป.เอก หรือเทียบเท่า 
หรือ ป.โท และ รศ. 
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ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
ผลงานทางวิชาการ    
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

3 รายการ * 3 รายการ * เป็นงานวิจัยอย่างน้อย  
1 รายการ เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

  จากตารางดังกล่าวข้างต้น  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกตรงกับ

สาขาวิชาของหลักสูตร  โดยทุกท่านมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 รายการ และมีความรู้ 

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในหัวข้อที่ให้คําปรึกษา 

  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กําหนดให้เป็น

อาจารย์ประจําหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยสรุปเป็นตาราง ดังน้ี 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
วุฒิการศึกษา    

- อาจารย์ที่ปรกึษาร่วม 
  เป็นอาจารย์ประจํา 

ป.เอก หรือเทียบเท่า 
หรือ ป.โท และ รศ. 

ป.เอก หรือเทียบเท่า 
หรือ ป.โท และ รศ. 

 

- อาจารย์ที่ปรกึษาร่วม 
  เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

ป.เอก หรือเทียบเท่า ป.เอก หรือเทียบเท่า ถ้าวุฒิการศึกษาไม่เป็นตาม
เกณฑ์ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ สูง
เสนอผ่านสภาและแจ้ง 
กกอ.รับทราบ 

ผลงานทางวิชาการ    
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

   

- อาจารย์ประจํา 3 รายการ * 3 รายการ * เป็นงานวิจัยอย่างน้อย  
1 รายการ เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

- ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ผลงานวิชาการระดับชาติ 
ไม่ตํ่ากว่า 10 เรื่อง 

ผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ ไม่ตํ่ากว่า 5 เรื่อง 

ถ้าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ต้องเป็นผู้เช่ียวชาญและ
มีประสบการณ์สูงเสนอ
ผ่านสภาและแจ้ง กกอ.
รับทราบ 
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  จากตารางดังกล่าวข้างต้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกท่ีตรงหรือเก่ียวข้องกับสาขาวิชาของหลักสูตร โดยทุกท่านมีผลงาน

วิชาการระดับชาติ ไม่ตํ่ากว่า 10 เรื่อง หรือ มีผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ไม่ตํ่ากว่า 5 เรื่อง และมีความรู้ 

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในหัวข้อที่ให้คําปรึกษาร่วม 

  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้สรุปเป็นตาราง ดังน้ี 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
จํานวนกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่น้อยกว่า 5 คน  
องค์ประกอบของ
กรรมการ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน 

อาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน 

 

ประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม 

ประธานกรรมการสอบ
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

 

คุณสมบัติ    
- คุณวุฒิของกรรมการ 
  ที่เป็นอาจารย์ประจํา 

ป.เอก หรือ เทยีบเท่า 
หรือ ป.โท และ รศ. 

ป.เอก หรือ เทยีบเท่า 
หรือ ป.โท และ รศ. 

 

- คุณวุฒิของกรรมการ 
 ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ป.เอก หรือ เทยีบเท่า ป.เอก หรือ เทยีบเท่า ถ้าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ต้องเป็นผู้เช่ียวชาญและ
มีประสบการณ์สูงเสนอ
ผ่านสภาและแจ้ง กกอ.
รับทราบ 

- ผลงานทางวิชาการ 
  ของกรรมการที่เป็น 
  อาจารย์ประจํา 

3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

เป็นงานวิจัยอย่างน้อย  
1 รายการ เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

- ผลงานทางวิชาการ 
  ของกรรมการที่เป็น 
  ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

ผลงานวิชาการระดับชาติ 
ไม่ตํ่ากว่า 10 เรื่อง 

ผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ ไม่ตํ่ากว่า 5 เรื่อง 
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  จากตารางดังกล่าวข้างต้น  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้กําหนดอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกท่ีตรงหรือเก่ียวข้องกับสาขาวิชาของหลักสูตร  โดยประธานกรรมการสอบ

ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการสอบจะเป็นอาจารย์ประจํา

หลักสูตรและผู้ทรงคุณภายนอก ซึ่งกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ ไม่ตํ่ากว่า 

3 รายการ  ส่วนประธานและกรรมการสอบที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีผลงานวิชาการระดับชาติ ไม่ตํ่ากว่า 

10 เรื่อง หรือ มีผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ไม่ตํ่ากว่า 5 เรื่อง และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านมี

ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในหัวข้อที่สอบ   

  8)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังน้ี 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
คุณสมบัติ อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร  
จํานวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

   

- อาจารย์ ป.เอกหรือ
เทียบเท่าตําแหน่ง รศ. 

10 : 1 10 : 1 - ขออนุมัติสภาได้แต่ 
  ไม่เกิน 15 : 1 

   - ขออนุมัติ กกอ.เป็นราย 
 กรณีถ้าหากเกิน 15 : 1  

- อาจารย์ ป.เอก หรือ  
 เทียบเท่าตําแหน่ง ผศ. 
 ขึ้นไป 

10 : 1 10 : 1  

- อาจารย์ ป.โท หรือ 
 เทียบเท่าตําแหน่ง รศ. 

10 : 1 10 : 1  

- อาจารย์ ป.เอก หรือ  
 เทียบเท่า ไมม่ีตําแหน่ง 
 ทางวิชาการ 

5 : 1 5 : 1  
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  และจากมติที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เพ่ิมเติม 

ดังน้ี 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
คุณสมบัติ อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร  
จํานวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

   

กรณีที่ 1 อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

5 : 1 5 : 1 หากหลักสูตรใดมีอาจารย์
ที่มีศักยภาพสามารถดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 10 คน 

กรณีที่ 2 อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระรวมกัน 
(นับภาระงานวิทยานิพนธ์ 
เป็นหลัก) 

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

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

 

  9)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนา

หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังน้ี 

คุณวุฒิ หลักสูตร คุณสมบัติผูเ้ขา้ศึกษา 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร ์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และ 

การบริหาร 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy 
Program in Economics 
(International Program) 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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  10)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดการลงทะเบียนและระยะเวลาการศึกษาใน

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยในแต่ละภาคการศึกษาปกติกําหนดให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และ

ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษา ดังน้ี 

คุณวุฒิ หลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร ์ ไม่เกิน 5 ปี 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ไม่เกิน 5 ปี 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ไม่เกิน 5 ปี 

ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy Program in 
Economics (International Program) 

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

  11)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนา

หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังน้ี 

คุณวุฒิ หลักสูตร เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร ์ แผน ก แบบ ก 2 

1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ 
   คะแนนหรือเทียบเท่า 
3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้อง 
   ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
   ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม 
   ประกาศ กกอ. หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่นําเสนอ 
   ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน 
   สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว 
แผน ข  
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ 
   คะแนนหรือเทียบเท่า 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
การเงิน 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
และการบริหาร 
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คุณวุฒิ หลักสูตร เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
   Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือปากเปล่าใน 
   สาขาวิชาน้ัน 
4. เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
   ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันแต่งต้ัง โดยเป็น 
   ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5. รายงานการค้นคว้าอิสระได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด 
    ลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 

ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy 
Program in Economics 

 (International Program) 

แบบ 1 
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
   เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ 
2. เสนอวิทยานิพนธ์ 
3. สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ 
   ที่สถาบันแต่งต้ัง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
   และภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ 
   เข้ารับฟังได้ 
4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ 
   การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน 
   วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 
   กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 
แบบ 2 
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ 
   คะแนนหรือเทียบเท่า 
3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
   เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ 
4. เสนอวิทยานิพนธ์ 
5. สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ 
   ที่สถาบันแต่งต้ัง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
   และภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ 
   เข้ารับฟังได้ 
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คุณวุฒิ หลักสูตร เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
6. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ 
   การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน 
   วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ กกอ. 

  12)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดช่ือปริญญาในหลักสูตรระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญาของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ดังน้ี 

คุณวุฒิ หลักสูตร การกําหนดชือ่ปริญญา 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ช่ือเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

           Master of Economics 
ช่ือย่อ : ศ.ม. 
          M. Econ. 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ช่ือเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
           (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
           Master of Economics 
           (Business Economics) 
ช่ือย่อ : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
          M. Econ. (Business Economics) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 

ช่ือเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
           (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 
           Master of Economics 
           (Financial Economics) 
ช่ือย่อ : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 
          M. Econ. (Financial Economics) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร 

ช่ือเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
           (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร) 
           Master of Economics 
           (Economics and Management) 
ช่ือย่อ : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร) 
        M. Econ. (Economics and Management) 
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คุณวุฒิ หลักสูตร การกําหนดชือ่ปริญญา 
ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy Program in 

Economics (International Program) 
ช่ือเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
           Doctor of Philosophy (Economics) 
ช่ือย่อ : ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
          Ph.D. (Econ.) 

  13)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนา

หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้กําหนดประเด็นหลักไว้อย่างน้อย 4 ประเด็น ดังน้ี 

คุณวุฒิ หลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพ 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร ์ 1. การบริหารหลักสูตร 

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
3. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 
4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ 
   ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และ 

การบริหาร 
ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy 

Program in Economics 
(International Program) 

  14)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุก

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ

หลักสูตรทุก 5 ปี เพ่ือให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ตลาดแรงงาน  นอกจากน้ี มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เมื่อครบรอบ 5 ปี ด้วย 

3.2  วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะภายใต้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
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ตรวจสอบหลักสูตรที่ใกล้ครบวงรอบ 5 ปี 
ที่ต้องดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

จัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือเป็นการระดมสมอง (Brainstorming) จากนักศึกษาปัจจุบัน 
นักศึกษาเก่า ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเป็นตัวแทนในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือดําเนินการออกแบบหลักสูตร จัดทํา
รายละเอียดหลักสูตร จัดทํารายละเอียดวิชา บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของหลักสูตร

นําข้อสรุปที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรเข้าที่ประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณา

นําข้อสรุปที่ได้จากการประชุมหลักสูตร
เข้าที่ประชุมคณะเพ่ือพิจารณา

จัดทํา มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
ตามข้อสรุปจากที่ประชุมคณะ

ดําเนินการส่ง มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรให้กับกองบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการ
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
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือจัดสนทนากลุ่ม (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 ปีของหลักสูตรน้ัน 
 3.3.2  สิ่งที่ควรคํานึงในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
  1)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องคอยตรวจสอบหลักสูตรที่ตนรับผิดชอบ ในการครบ
วงรอบ 5 ปี  ที่จะต้องดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดไว้  และรายงานให้กับหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา ผู้อํานวยการหลักสูตรสําหรับหลักสูตร
ภาคพิเศษ หรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการสําหรับหลักสูตรภาคปกติเพ่ือรับทราบ ก่อนนําเสนอที่ประชุมหลักสูตร 
หรือที่ประชุมคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  2)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดําเนินการประสานงานกับกองบริการการศึกษา หาก
พบข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนในกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบันฯ เพ่ือการดําเนินการได้อย่างถูกต้อง ก่อนนําเสนอที่ประชุมหลักสูตรหรือที่ประชุมคณะ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  3)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องตรวจสอบและจัดทําเอกสารให้เป็นไปตามประกาศ
สถาบันฯ สําหรับการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุมต่างๆ ของสถาบันเพ่ือพิจารณา 
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  4)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องคอยติดตามงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ต้ังแต่
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภายในคณะ ตลอดจนที่ประชุมต่างๆ ของสถาบัน เพ่ือให้
กระบวนการดังกล่าวดําเนินการเสร็จสิ้นก่อนครบวงรอบ 5 ปี ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 
  5)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรายงานให้กับที่ประชุมหลักสูตร หรือที่ประชุมคณะ
เพ่ือทราบและพิจารณา  หากที่ประชุมต่างๆ ของสถาบันมีมติให้พิจารณาและแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร
ปรับปรุงในบางประเด็น เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ 

3.4  วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 1)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากผู้รับบริการ 
เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว 
 2)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการเพ่ือให้การดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น 
 3)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในกระบวนการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง 
 4)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องยินดีรับฟังหากผู้รับบริการมีข้อสงสัย ข้อโต้แย้ง หรือมีข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  แล้วดําเนินการสืบค้นหรือประสานงานเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและชัดเจนมาแจ้งแก่ผู้รับบริการ 
 5)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการวางแผนและจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 
 6)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานที่ดีระหว่างผู้รับบริการ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และให้กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปอย่างราบรื่น และได้รับความ
พึงพอใจจากผู้รับบริการทุกฝ่าย 
 7)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความใส่ใจและให้บริการที่ดีกับผู้รับบริการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน 

3.5  วิธีการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 3.5.1  วิธีการติดตามการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร                                                           
  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีวิธีการติดตามการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงทั้งในระดับคณะ
และระดับสถาบัน ดังน้ี 
  1)  ระดับคณะ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะจะมีบทบาทและหน้าที่ในการ
ติดตามงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยเร่ิมต้ังแต่กระบวนการรายงานให้หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา 
ผู้อํานวยการหลักสูตร  ที่ประชุมหลักสูตร และที่ประชุมคณะเพ่ือทราบตามลําดับ ถึงกําหนดการดําเนินการ
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พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
ครบวงรอบ 5 ปีของ  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมติและข้อสรุปที่
ได้รับทราบจากที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะ พร้อมทั้งจัดทําข้อมูลหลักสูตรฉบับปรับปรุงของคณะ
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด และต้องรายงานให้หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา ผู้อํานวยการหลักสูตร  
ที่ประชุมหลักสูตร และคณบดี เพ่ือทราบและพิจารณา ก่อนดําเนินการเสนอเรื่องการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรของคณะพร้อมแนบเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรต่อที่ประชุมต่างๆ ในระดับสถาบันต่อไป     
  2)  ระดับสถาบัน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะจะมีบทบาทและหน้าที่ในการ
ติดตามงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยการจัดทําบันทึกเพ่ือรายงานให้กองบริการการศึกษาทราบว่า
คณะมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใดบ้าง พร้อมทั้งมีการจัดทําเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
ส่งให้กับกองบริการการศึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  ซึ่งหากมีการแก้ไข  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนดําเนินการส่งคืนให้กับกองบริการการศึกษาเพื่อเสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมต่างๆ ของสถาบันได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด  นอกจากน้ี  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรายงานให้
หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา ผู้อํานวยการหลักสูตร และที่ประชุมหลักสูตร เพื่อทราบและพิจารณา ในกรณีที่
ประชุมต่างๆ ของสถาบัน มีมติหรือต้ังข้อสังเกตให้หลักสูตรมีการปรับแก้รายละเอียดในประเด็นต่างๆ ด้วย  
และต้องดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามมติและข้อสรุปจากที่ประชุมของสถาบันและที่ประชุมของหลักสูตร  
ก่อนดําเนินการส่งคืนให้กับกองบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการต่อไป  
 3.5.2  วิธีการประเมินผลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีวิธีการประเมินผลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับคณะ
และระดับสถาบัน ดังน้ี   
  1)  กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผน 
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตลาดแรงงาน การรวบรวมความคิด แนวทาง และข้อมูลต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบหลักสูตร 
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)  ข้อมูล มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรของคณะ ได้รับการตรวจสอบจากสถาบันว่ามี
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)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่อ้างหรือนําผลงานของคนอ่ืนมาเป็นของตน และไม่นําผล
การปฏิบัติงานที่บกพร่องของตนไปเป็นของคนอ่ืน 
  7)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องพยายามพัฒนาตนเอง และหมั่นเพ่ิมพูนความรู้ในสายวิชาชีพ
ของตน  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
  8)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรับผิดชอบและไม่ละทิ้งหน้าที่การปฏิบัติงานของตน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  9)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงของ
หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
  10)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเคารพและพึงปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา
ในงานที่ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  11)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว 
  12)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ตนดูแลรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
  13)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความประพฤติและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ  
ตลอดจนผู้เก่ียวข้องด้วยความสุภาพ มีนํ้าใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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บทที่ 4 

กระบวนการและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

 

4.1  ผังงาน (Flowchart) การพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ระดับคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถูกต้องและครบถ้วน 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ส่งกลับ จนท. 

นศ.ปัจจุบัน  นศ.เก่า  ผู้ใช้บัณฑิต 
คณาจารย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน 

เร่ิม 

จนท.ตรวจสอบ 
การครบวงรอบ 5 ปี ของหลักสูตร 

จนท.จัดทําบันทึกเสนอที่ประชุมหลักสูตร 

ท่ีประชุมหลักสูตร 
พิจารณาจัดทํา Focus Group 

จนท.จัดทําบันทึกเชิญผู้เก่ียวข้องเข้าร่วม Focus Group 

จนท.จัดทําบันทึกข้อสรุปจาก Focus Group เสนอที่ประชุมหลักสูตร 

ท่ีประชุมหลักสูตร 
พิจารณาแต่งต้ังคณะ กก. พัฒนาหลักสูตร 

จนท.จัดทําบันทึกข้อสรุปจาก คณะกก.พัฒนาหลักสูตร 
เสนอที่ประชุมหลักสูตร 

ท่ีประชุมหลักสูตร 
พิจารณา 

จนท.จัดทําบันทึกเสนอที่ประชุมคณะ 

ท่ีประชุมคณะ 
พิจารณา 

จนท.จัดทําบันทึกเสนอกองบริการการศึกษา 

จบ 
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4.2  ผังงาน (Flowchart) การพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ระดับสถาบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถูกต้องและครบถ้วน 

ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เร่ิม 

กองบริการการศึกษารับเร่ืองจากคณะ 

จนท.ตรวจสอบ 
หลักสูตรปรับปรุงของคณะ 

เสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุม  

ท่ีประชุม ทคอ.การศึกษา 
พิจารณา 

ท่ีประชุมสภาวิชาการ 
พิจารณา 

ที่ประชุม ทคอ.รับทราบ 

ท่ีประชุมสภาสถาบัน 
พิจารณา 

กองบริการการศึกษาจัดทําบันทึกแจ้งคณะ 
และ สกอ. เพ่ือทราบ 

ส่งกลับคณะ 

จบ 

กพ.รับรอง 
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4.3  รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบติังานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทั้งใน
ระดับคณะและระดับสถาบัน ดังน้ี 

1) ระดับคณะ   
ขั้นตอนท่ี 1  ตรวจสอบการครบวงรอบ 5 ปีของหลักสูตร 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าหลักสูตร

ที่ตนรับผิดชอบใกล้ครบวงรอบ 5 ปีที่จะดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้เมื ่อใด  โดยปกติคณะจะเริ ่มกระบวนการดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรในปีที่ 4 ก่อนจะครบวงรอบในปีที่ 5 

 

ขั้นตอนท่ี 2  จัดทําบันทึกเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาจัดทําบันทึกเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
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ขั้นตอนท่ี 3  จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเป็นการ

ระดมสมอง (Brainstorming) จากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนท่ี 4  จัดทําบันทึกเชิญผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาจัดทําบันทึกเชิญนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า 

ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



55 
 

 

ขั้นตอนท่ี 5  จัดทําบันทึกพร้อมสรุปข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาดําเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลที่ได้รับจาก

การจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และจัดทําบันทึกเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณา 
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ขั้นตอนที่ 6  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คน  เพ่ือเป็นตัวแทนในการดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
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ขั้นตอนท่ี 7  ดําเนินการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.2 
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาและดําเนินการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตาม

หัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร อาทิเช่น จัดทํารายละเอียดหลักสูตร จัดทํา
รายละเอียดวิชา บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอนของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร เป็นต้น โดยนําข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มาประกอบการพิจารณา 
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ขั้นตอนท่ี 8  จัดทําบันทึกพร้อมสรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาดําเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลแนวทางการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  และจัดทําบันทึกเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
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ขั้นตอนท่ี 9 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุงตามมติของคณะกรรมการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ ่งหากพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรจะ
ดําเนินการจัดทําบันทึกเสนอเรื่องเข้าที ่ประชุมคณาจารย์คณะหรือที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาต่อไป แต่หากไม่เห็นชอบเนื่องจากต้องมีการปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุงใน
บางประเด็น  หลังจากเจ้าหน้าที่หลักสูตรดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมแล้ว จะต้องนําเรื่องดังกล่าว
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง   

กรณีไม่เห็นชอบ เน่ืองจากต้องปรับแก้รายละเอียด 
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กรณีเห็นชอบ  
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 10  จัดทําบันทึกพร้อมแนบรายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุงเข้าที่ประชุมคณะ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาจัดทําบันทึกพร้อมแนบรายละเอียดของ

หลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เข้าที่ประชุม
คณาจารย์คณะหรือที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
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ขั้นตอนท่ี 11  ที่ประชุมคณะพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
ที่ประชุมคณาจารย์คณะหรือที่ประชุมกรรมการประจําคณะพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุงซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยหากพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการจัดทําบันทึกพร้อมเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรส่งให้กับกอง
บริการการศึกษาเพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนก่อนเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมต่างๆ ของ
สถาบันต่อไป แต่หากไม่เห็นชอบเนื่องจากต้องมีการปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุงในบาง
ประเด็น  หลังจากเจ้าหน้าที่หลักสูตรดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมแล้ว จะต้องนําเร่ืองดังกล่าวเสนอที่
ประชุมคณะเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 12  จัดทําบันทึกพร้อมเล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรส่งกองบริการการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของกลุ่มงานการศึกษาจัดทําบันทึกพร้อมแนบเล่ม มคอ.2 รายละเอียด

ของหลักสูตรส่งให้กับกองบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนก่อนดําเนินการ
เสนอที่ประชุมต่างๆ ของสถาบันเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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2) ระดับสถาบัน 
ขั้นตอนท่ี 1  รับเรื่องจากคณะและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักสูตรปรับปรุง 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปรับปรุงหลักสูตรของกองบริการการศึกษารับเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
จากคณะและดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร เพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยหากหลักสูตรปรับปรุงของคณะมีรายละเอียดของหลักสูตรถูกต้องและครบถ้วน ทางกองบริการการศึกษา
จะดําเนินการเสนอเร่ืองเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  แต่หากตรวจสอบ
แล้วพบว่ารายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุงยังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน  กองบริการการศึกษาจะดําเนินการ
ส่งเรื่องคืนให้กับคณะเพ่ือแก้ไขต่อไป 

 ขั้นตอนท่ี 2  เสนอเรื่องหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา  
 กองบริการการศึกษาดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือ
รับทราบถึงประเด็นและสาระสําคัญโดยสรุปในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะดังกล่าว จากน้ันรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการจะสั่งการให้นําเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ทคอ.การศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 ขั้นตอนท่ี 3  ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงของคณะ  
 ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงของคณะ โดยหากพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะ
ดําเนินการเสนอเร่ืองเข้าที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  แต่หากไม่เห็นชอบ
เนื่องจากต้องมีการปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุงในบางประเด็น  จะดําเนินการส่งเรื่องคืน
ให้กับคณะเพ่ือดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมต่อไป  
 
 ขั้นตอนท่ี 4  เสนอเรื่องหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ  
 กองบริการการศึกษาดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะที่ได้รับความเห็นชอบจาก
มติที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ต่ออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อรับทราบสาระสําคัญของ
หลักสูตรปรับปรุงโดยสรุปและดําเนินการสั่งการให้นําเสนอเร่ืองเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองเน้ือหาสาระของหลักสูตรและให้ความเห็นชอบต่อไป 
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 ขั้นตอนท่ี 5  ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงของคณะ  
 ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองเน้ือหาสาระหลักสูตรปรับปรุงของคณะซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุม ทคอ.การศึกษา เรียบร้อยแล้ว  โดยหากพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะดําเนินการเสนอ
เรื่องเข้าที่ประชุม ทคอ. เพ่ือทราบต่อไป  แต่หากไม่เห็นชอบเนื่องจากมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้รายละเอียด
ของหลักสูตรฉบับปรับปรุงในบางประเด็น  จะดําเนินการส่งเร่ืองคืนให้กับคณะเพ่ือดําเนินการแก้ไขตามมติ
ที่ประชุมต่อไป 
 
 ขั้นตอนท่ี 6  เสนอเรื่องหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุม ทคอ.  
 กองบริการการศึกษาดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะที่ได้รับความเห็นชอบจาก
มติที่ประชุมสภาวิชาการ ต่ออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อรับทราบสาระสําคัญของหลักสูตร
ปรับปรุงโดยสรุปและดําเนินการสั่งการให้นําเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ทคอ. เพ่ือทราบต่อไป  
 
 ขั้นตอนท่ี 7  ที่ประชุม ทคอ. รับทราบหลักสูตรปรับปรุงของคณะ  
 ที่ประชุม ทคอ. รับทราบหลักสูตรปรับปรุงของคณะซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ 
เรียบร้อยแล้ว   
 
 ขั้นตอนท่ี 8  เสนอเรื่องหลักสูตรปรับปรุงของคณะเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน  
 กลุ่มงานสภาสถาบันดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะซึ่งที่ประชุม ทคอ. ได้รับทราบ
เรียบร้อยแล้วน้ัน เข้าที่ประชุมสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 ขั้นตอนท่ี 9  ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงของคณะ 
 ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงของคณะซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
ทคอ.การศึกษา  ที่ประชุมสภาวิชาการ และ ที่ประชุม ทคอ. รับทราบเรียบร้อยแล้ว  โดยหากพิจารณาให้
ความเห็นชอบ จะดําเนินการส่งเร่ืองให้กับกองบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการต่อไป  แต่หากไม่เห็นชอบ
เนื่องจากมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุงในบางประเด็น  จะดําเนินการส่ง
เรื่องคืนให้กับคณะเพ่ือดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมต่อไป 
 
 ขั้นตอนท่ี 10  จัดทําบันทึกแจ้งคณะ  
 กองบริการการศึกษาจัดทําบันทึกพร้อมแนบประกาศให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงซึ่ง
ลงนามโดยอธิการบดีส่งให้กับคณะเพื่อทราบ โดยคณะจะนําหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้วน้ัน ไปใช้สําหรับการเรียนการสอนต่อไป 
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 ขั้นตอนท่ี 11  จัดทําบันทึกพร้อมแนบหลักฐานส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 กองบริการการศึกษาจัดทําบันทึกพร้อมแนบหลักฐาน ประกอบด้วย 1) เล่ม มคอ.2 รายละเอียด
หลักสูตร 2) ประกาศให้ความเห็นชอบหลักสูตร 3) รายงานการประชุมสภาสถาบัน 4) แบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดหลักสูตร โดย มคอ.04 เป็นแบบรายงานข้อมูลสําหรับหลักสูตรปริญญาโท และ มคอ.06 
เป็นแบบรายงานข้อมูลสําหรับหลักสูตรปริญญาเอก 5) แผ่น DVD บันทึกข้อมูลหลักสูตร ส่งให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต่อไป  ทั้งน้ี  จะต้องดําเนินการส่งเอกสารดังกล่าวให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สภาสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

4.4  กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 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  แผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตร 
 การปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะมีแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังน้ี 

1. ระดับคณะ 
1)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการตรวจสอบหลักสูตรในปลายปีที่ 3 ก่อนการครบ

วงรอบ 5 ปีของหลักสูตร และนําเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทราบภายในสิ้นปีที่ 3 
ก่อนเริ่มกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในปีที่ 4 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดทํา Focus Group ภายใน 1 เดือน
หลังจากทราบเรื่องการจะครบวงรอบ 5 ปีของหลักสูตร 

3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําบันทึกเชิญผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ให้เสร็จภายใน 3 – 5 วัน  

4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลที่ได้รับจากการจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมจัดทําบันทึกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในเดือนถัดไป  
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5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวจะดําเนินการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
หัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ภายใน 1 เดือน  

6) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ ้นแล้ว  
พร้อมจัดทําบันทึกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาในเดือนถัดไป 

7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุงตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพร้อมทั้งปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตรให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 เดือน 

8) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําบันทึกพร้อมแนบรายละเอียดของหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เข้าที่ประชุมคณาจารย์คณะหรือ
ที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ในสัปดาห์ถัดไป 

9) ที่ประชุมคณาจารย์คณะหรือที่ประชุมกรรมการประจําคณะพิจารณาพร้อมทั้งปรับแก้
รายละเอียดของหลักสูตรให้เสร็จสิ้น ภายใน 1 เดือน 

10)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําบันทึกพร้อมแนบเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
ส่งกองบริการการศึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ประชุม
คณาจารย์คณะหรือที่ประชุมกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

2. ระดับสถาบัน 
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปรับปรุงหลักสูตรของกองบริการการศึกษารับเรื่องการปรับปรุง

หลักสูตรจากคณะและดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งหากมีรายการท่ีต้องแก้ไข จะส่งคืนให้กับคณะเพ่ือดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ภายใน 2 สัปดาห์
ก่อนการประชุม ทคอ.การศึกษา 

2) กองบริการการศึกษาดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะผ่านรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เพ่ือสั่งการให้นําเสนอต่อที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ภายใน 3 วันทําการก่อนการประชุม 

3) กองบริการการศึกษาดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา เสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือสั่งการให้นําเสนอต่อที่ประชุม
สภาวิชาการ ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม 

4) กองบริการการศึกษาดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมสภาวิชาการ เสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือสั่งการให้นําเสนอต่อที่ประชุม ทคอ. 
ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม 

5) กลุ่มงานสภาสถาบันดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะซึ่งที่ประชุม ทคอ. รับทราบ
เรียบร้อยแล้วน้ัน นําเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม 

6) กองบริการการศึกษาดําเนินการจัดส่งหลักสูตรปรับปรุงของคณะและเอกสารให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่สภาสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

5.1  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร 
1)  ความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภายใต้กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทําให้กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เกิดความล่าช้า เน่ืองจากต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการตีความหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือดําเนินการได้อย่าง
ถูกต้อง 

2)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทําให้
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเกิดความล่าช้า 

3)  คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรไม่สามารถหาข้อสรุปสําหรับทิศทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้  จึงเกิดความล่าช้าจากการนําเรื่องเข้าที่ประชุมหลายครั้ง 

4)  การจัดทําเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร มีการดําเนินการล่าช้า เน่ืองจากต้องรอข้อสรุปจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะในเรื่องรายละเอียดและการออกแบบหลักสูตร 

5)  ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดจากการรับ-ส่งข้อมูลอันเน่ืองมาจากการประสานงานกัน
ระหว่างหน่วยงาน  ทําให้กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเกิดความล่าช้า 

5.2  แนวทางแก้ไขการพัฒนาการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
1)  การประสานงานกับคณะทํางาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ทั้ง

หน่วยงานภายในและภายนอกคณะ ต้องมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของหลักเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของ
สถาบัน เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

2)  จัดทํา Work flow การปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

3)  มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆ ปี โดยนําผลประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหลักสูตรมาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุง ซึ่งเมื่อใกล้ครบวงรอบ 5 ปี ในการปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะทําให้คณะสามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4)  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันเน่ืองมาจากมี
การวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆ ปี จึงทําให้การจัดทําเล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร  
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

5)  หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีข้อสงสัยเก่ียวกับการแก้ไขข้อมูลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจาก
การประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน  ต้องสอบถามและทําความเข้าใจให้ตรงกัน เพ่ือการดําเนินการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจหรือคณะต่างๆ ของสถาบันจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรได้น้ัน  จะต้องมีกระบวนการดําเนินงานที่เป็นระบบและเป็น
ลําดับขั้นตอน  ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกฝ่ายต้องมีความรู้
ความเข้าใจหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตลาดแรงงานได้อย่างสูงสุด 
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 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) “ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552” 
 ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2558) “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ 
  บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558” ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2551) “ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง  
  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง” ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
   2551 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2557) “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย 
  การศึกษา พ.ศ.2557” ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2558) “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย 
  การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558” ประกาศ ณ วันที่ 11 มนีาคม 2558 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2558) “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย 
  การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558” ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2558) “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย 
  จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2552” ประกาศ  
  ณ วันที่ 28 กันยายน 2552 
 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 2/2522 ลงวันที่ 5 เมษายน 
  2522  เรื่อง “หลักสูตรช้ันปรญิญาโท” 
 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2532 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
  2532  เรื่อง “โครงการปริญญาโทสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคพิเศษ” 
 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 2/2532 ลงวันที่ 9 มีนาคม 
  2532  เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรช้ันปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ” 
 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 3/2533 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 
  2533  เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรช้ันปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ” 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2529) ครบรอบ 20 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรยีนการสอน กองบริการการศึกษา (2559) คู่มือการพัฒนา 
  หลักสูตรของสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานคร 
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 สมพร  ศิลป์สวุรรณ (2529) สถิติและข้อมลูคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กรงุเทพมหานคร 

 สํานักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (2545) WORK FLOW และผังการดําเนินงาน  
  กรุงเทพมหานคร 
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (2554) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน Self Assessment 
  Report (SAR) กรุงเทพมหานคร  
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (2556) มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตร 
  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556) กรุงเทพมหานคร 
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (2559) มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  เศรษฐศาสตรแ์ละการบริหาร (หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) กรุงเทพมหานคร 
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (2560) มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  เศรษฐศาสตรก์ารเงิน (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กรุงเทพมหานคร 
 Sayamol Thongkaw. (2555). การพัฒนาหลักสูตรคืออะไร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  
  https://www.gotoknow.org/posts/196799 . (วันที่คน้ข้อมูล : 1 เมษายน 2561). 
 Patthadon Promkhuntong. (2560). รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร. [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก : 
  http://patthadon-dit9941.blogspot.com/2017/08/4-concept-learning- 
  outcome-1_19.html. (วันที่ค้นข้อมูล : 1 เมษายน 2561). 
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ภาคผนวก 



 
มคอ.๒  รายละเอียดของหลกัสตูร  

 
            รายละเอียดของหลกัสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม

ของการจดัหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอนที่จะทําให้บัณฑิตบรรลุผลการเรยีนรู้ของหลกัสูตรนัน้ๆ     
โดยจะถ่ายทอดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของบณัฑติทีก่ําหนดไวใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลกัสูตร ซึ่งแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเน้ือหาวชิาเพิม่เตมินอกเหนือจากทีก่ําหนดไวไ้ดอ้ย่างอสิระ เหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการ
หรอืเอกลกัษณ์ของสถาบนัฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมอืกนัวางแผนและจดัทํารายละเอียดของ
หลกัสตูร 

รายละเอยีดของหลกัสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรยีนวชิาอะไรบ้าง  
เขา้ใจถงึวธิกีารสอน วธิกีารเรยีนรู ้ตลอดจนวธิกีารวดัและประเมนิผลทีจ่ะทําใหม้ัน่ใจว่าเมื่อเรยีนสาํเรจ็แลว้
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามที่กําหนดไว้ในหลกัสูตร ทัง้ยงัแสดงความสมัพนัธ์ของหลกัสูตรกบั
องค์ประกอบในการเรยีนเพื่อนําไปสู่คุณวุฒติามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิรายละเอยีดของหลกัสูตร    
จะช่วยให้นักศึกษาเลอืกเรยีนในหลกัสูตรที่เหมาะกบัรูปแบบการเรยีนรูแ้ละความต้องการของตนเองได ้
รวมทัง้ผูใ้ชบ้ณัฑติสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณารบับณัฑติเขา้ทาํงาน 

 
 ประกอบด้วย ๘ หมวดต่อไปน้ี 

 
หมวดที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป 
หมวดที ่๒  ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร 
หมวดที ่๓ ระบบการจดัการศกึษา การดาํเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร 
หมวดที ่๔ ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและประเมนิผล 
หมวดที ่๕ หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา 
หมวดที ่๖ การพฒันาคณาจารย ์
หมวดที ่๗ การประกนัคุณภาพหลกัสตูร 
หมวดที ่๘ การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 
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 ๑

รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูร ....................................................................... 

                            สาขา/สาขาวิชา....................................................................... 
        หลกัสตูรใหม่/ปรบัปรงุ พ.ศ ........................................................................ 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี ๑.  ข้อมลูทัว่ไป 
๑.   รหสัและช่ือหลกัสตูร  
   ระบุรหัส (ถ้ามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั 
๒.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
       ใหร้ะบุชื่อเตม็และอกัษรย่อของปรญิญาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั สาํหรบัชื่อ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปรญิญาในสาขาวชิา อกัษรย่อสําหรบัสาขาวชิาของสถาบนั 
(กรณีมหาวิทยาลยัของรฐั) หรอืตามข้อบังคบัของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ
ปรญิญาของกระทรวงศกึษาธกิาร (กรณีมหาวทิยาลยัในกํากบั) หรอืตามหลกัเกณฑก์ารกําหนดชื่อปรญิญา
ของกระทรวงศกึษาธกิาร (กรณสีถาบนัอุดมศกึษาเอกชน) 
๓.   วิชาเอก (ถ้ามี) 
๔.   จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 

๕.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 ๕.๑  รูปแบบ  ระบุรูปแบบของหลกัสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลกัสูตรระดบัคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๒  ภาษาท่ีใช้  ระบุภาษาที่ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรอืภาษาต่างประเทศ 
ภาษาใด 

๕.๓  การรบัเข้าศึกษา ระบุการรบันกัศกึษาเขา้ศกึษาในหลกัสตูรวา่รบัเฉพาะนกัศกึษาไทยหรอื
ต่างประเทศ หรอืรบัทัง้สองกลุ่มเขา้ศกึษา 

๕.๔  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน ระบุวา่เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัทีจ่ดัการเรยีนการสอน
โดยตรงหรอืเป็นหลกัสูตรความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ  โดยต้องระบุชื่อสถาบนัการศึกษา/
หน่วยงานทีท่ําความร่วมมอืดว้ย สําหรบัความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา/หน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบนัอุดมศกึษาไทยกบัสถาบนัอุดมศกึษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.๕   การให้ปริญญาแก่ผู้สําเรจ็การศึกษา ระบุว่าให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรอืให้
ปรญิญามากกว่า ๑ สาขาวชิา (กรณีทวปิรญิญา) หรอืปรญิญาอื่น ๆ ในช่วงกลางของหลกัสูตร หรอืเป็น
ปรญิญารว่มระหวา่งสถาบนัอุดมศกึษากบัสถาบนัอุดมศกึษาทีม่ขีอ้ตกลงความรว่มมอื 



                                                                                                                                     มคอ. ๒ 
 

 ๒

๖.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 ระบุว่าเป็นหลกัสูตรใหม่หรอืหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริม่ใช้หลกัสูตรน้ี (ภาคการศึกษา    
และปีการศกึษา) พรอ้มทัง้ใหร้ะบุวนัเดอืนปีทีส่ภาวชิาการหรอืทีค่ณะกรรมการวชิาการหรอืทีเ่รยีกอยา่งอื่น
(ระบุชื่อ) และสภาสถาบนัฯอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร ในกรณีทีไ่ดร้บัการรบัรองหลกัสตูรโดยองคก์รวชิาชพี
หรอืองคก์รอื่นใดดว้ย ใหร้ะบุองคก์รทีใ่หก้ารรบัรอง และวนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัการรบัรองดว้ย 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 ระบุปีทีค่าดว่าจะไดร้บัการเผยแพรว่่าเป็นหลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 
 ระบุอาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสาํเรจ็การศกึษา 
๙.   ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
       อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรต้องมคีุณสมบตัิสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร สําหรบั
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีซึง่เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรไมไ่ดร้ะบุอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรไว ้ใหอ้าจารย์
ประจําหลกัสูตรที่สําเรจ็การศึกษาไม่ตํ่ากว่าปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาที่ตรงหรอืสมัพนัธ์กบั
สาขาวชิาที่เปิดสอนหรอืเป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน 
เป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร โดยให้ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปีที่สําเรจ็ พร้อมทัง้เลขประจําตัว
ประชาชน ถ้าจดัการเรยีนการสอนมากกว่า ๑ แห่งให้แสดงอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรของแต่ละแห่ง    
ซึง่ตอ้งเป็นอาจารยค์นละชุดกนั 
๑๐.  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
      ระบุสถานทีจ่ดัการเรยีนการสอนใหช้ดัเจนหากมกีารสอนในวทิยาเขตอื่น ๆ หรอืสอนมากกว่า ๑ แห่ง 
ระบุขอ้มลูใหค้รบถว้น 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  

    ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
  ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ 
       ของสถาบนั 

     ๑๒.๑ การพฒันาหลกัสตูร 
  ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
๑๓.  ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั (เช่น รายวิชา
ท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
        อธบิายการบรหิารจดัการ  แผนความร่วมมอืหรอืประสานงานร่วมกบัภาควชิาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น 
หลกัสตูรน้ีมรีายวชิาทีก่าํหนดใหน้กัศกึษาในหลกัสตูรอื่นเรยีนหรอืไม ่ถา้มจีะดาํเนินการอยา่งไรเพือ่ใหม้ัน่ใจ
วา่รายวชิาดงักล่าวสนองตอบต่อความตอ้งการของนกัศกึษาในหลกัสตูรอื่น 

หมายเหตุ         ไมม่ใีนเอกสารหลกัสตูร (รปูแบบเดมิ) และแบบ สมอ. (แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์ลกัสตูร) *

*

*

*

*

*

*
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หมวดท่ี ๒.   ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
๑.  ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
          ระบุปรชัญา ความสําคญัและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรโดยต้องสอดคล้องกบัปรชัญาของการ
อุดมศกึษา ปรชัญาของสถาบนัและมาตรฐานวชิาการ/วชิาชพีหรอืการผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะ และ
ความรูค้วามสามารถอยา่งไร 

๒.  แผนพฒันาปรบัปรงุ 
 ระบุแผนพัฒนาหรอืแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะ
ดาํเนินการแลว้เสรจ็ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยใหร้ะบุกลยุทธส์าํคญัทีต่อ้งดาํเนินการเพื่อความสาํเรจ็ของแผน
นัน้ๆ รวมทัง้ตวับ่งชีค้วามสาํเรจ็ โดยตวับ่งชีค้วรจะเป็นสว่นหน่ึงของการประเมนิในหมวด ๗ ดว้ย 

 ๒.๑ แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง 
 ๒.๒ กลยทุธ ์
 ๒.๓ หลกัฐาน/ตวับ่งชี ้

หมวดท่ี ๓.   ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 
๑.  ระบบการจดัการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  
   ระบุระบบการจดัการศึกษาที่ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรว่าเป็นระบบทวภิาค 
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นตน้ ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 

      ๑.๒  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
   ระบุวา่มกีารจดัการเรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้นหรอืไม ่

      ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ถา้มกีารจดัการศกึษาทีใ่ชร้ะบบอื่น ๆ ทีม่ใิชก่ารใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาคในการจดัการเรยีน
การสอนใหแ้สดงการเทยีบเคยีงกบัระบบทวภิาคใหช้ดัเจน 

๒. การดาํเนินการหลกัสตูร 
      ๒.๑  วนั – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

 ระบุชว่งเวลาการจดัการเรยีนการสอนทีใ่หน้กัศกึษาเรยีน 

๒.๒  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
       ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา อาท ิสาํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สาํหรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาต่อใน
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีในกรณทีีม่เีกณฑค์ุณสมบตัเิพิม่เตมิตอ้งระบุใหค้รบและชดัเจน 

๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

    ระบุลกัษณะเฉพาะของนกัศกึษาทีจ่ะสมคัรเขา้เรยีนในหลกัสตูร ทีต่อ้งนํามาประกอบการพจิารณา 
เพื่อการกําหนดหลกัสูตร (เช่น นักศกึษาที่มขีอ้จํากดัทางทกัษะ IT หรอื ภาษา คณิตศาสตร ์หรอืการปรบัตวัใน
การเรยีน) 

*

*

*
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๒.๔  กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

๒.๕  แผนการรบันักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี  
        ระบุจํานวนผู้ที่คาดว่าจะรบัเข้าศึกษาในหลกัสูตรและจํานวนที่คาดว่าจะมีผู้สําเรจ็การศึกษาในแต่ละปี
การศกึษาในระยะเวลา ๕ ปี 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 
  แสดงงบประมาณ โดยจาํแนกรายละเอยีดตามหวัขอ้การเสนอตัง้งบประมาณ รวมทัง้ประมาณการ 
คา่ใชจ้า่ยต่อหวัในการผลติบณัฑติตามหลกัสตูรนัน้ 

๒.๗ ระบบการศึกษา  
        แบบชัน้เรยีน 
        แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผา่นสือ่แพรภ่าพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 
        แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
        อื่นๆ (ระบุ) 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
๓.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

ระบุจาํนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูรและระยะเวลาการสาํเรจ็การศกึษาในแต่ละแบบทีส่มัพนัธ ์ 
กบัการเลอืกเรยีนของนักศกึษา ซึ่งกําหนดเป็นหลกัสูตรแบบศกึษาเต็มเวลาหรอืแบบศกึษาบางเวลาและ
สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาในแต่ละระดบั 

๓.๑  หลกัสตูร ใหร้ะบุรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี   
๓.๑.๑ จาํนวนหน่วยกิต ใหร้ะบุหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูร 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัสตูร ใหแ้สดงโครงสรา้งหรอืองคป์ระกอบของหลกัสตูร โดยแบ่งเป็น 

หมวดวชิาใหส้อดคลอ้งกบัทีก่าํหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร  

                                   ตวัอย่าง 
                        จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร                                               ๑๓๕     หน่วยกิต 

๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                                    ๓๖      หน่วยกิต 
    - กลุ่มสงัคมศกึษาศาสตร ์                                                       ๙       หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์                                                         ๙       หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาภาษา                                                                   ๙      หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร ์                                       ๙      หน่วยกติ 
๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                    ๙๓       หน่วยกิต 
    - วชิาแกน                                                                         ๓๐      หน่วยกติ 
    - วชิาเอก                                                                         ๔๕      หน่วยกติ 
     - วชิาโท                                                                          ๑๘      หน่วยกติ  
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                           ๖      หน่วยกิต 
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              ๓.๑.๓ รายวิชา  
       ใหร้ะบุรหสัรายวชิา (อธบิายความหมายของรหสัวชิาดว้ย) ชื่อรายวชิาทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ จํานวนหน่วยกติ จํานวนชัว่โมงบรรยาย จํานวนชัว่โมงปฏบิตั ิและจํานวนชัว่โมงศกึษาดว้ย
ตนเอง 
              ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  
              ๓.๑.๕ คาํอธิบายรายวิชา 

๓.๒  ช่ือ สกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์ 
  ระบุจํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสูตร อาจารยป์ระจําและอาจารยพ์เิศษ แยกจากกนั โดยระบุรหสั      

เลขประจําตวัประชาชน รายชื่อซึง่ประกอบดว้ยตําแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒ ิสาขาวชิาและสถาบนัทีส่าํเรจ็
การศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา) ผลงานทางวชิาการ การ
ค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตํารา (ถ้ามี) รวมทัง้ภาระการสอนทัง้ที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรน้ี 
(รายละเอยีดทัง้หมดไวท้ีน่ี่หรอืภาคผนวกกไ็ด)้ 

๓.๒.๑ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
             ระบุอาจารยซ์ึง่มคีุณวุฒติรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนโดยใหม้คีุณวุฒแิละจาํนวน

สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
๓.๒.๒ อาจารยป์ระจาํ 

        ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลา                 
ในสถาบนัอุดมศกึษา 

๓.๒.๓ อาจารยพิ์เศษ 
๔.  องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรอืฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษาที่กําหนดไว้ใน
หลกัสตูร 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
         ลงรายการสาํคญัๆ ของมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ภาคสนามทีต่อ้งการ 

๔.๒ ช่วงเวลา  
         ระบุชว่งเวลาของหลกัสตูรทีจ่ดัประสบการณ์ภาคสนามใหน้กัศกึษา เชน่ ปี ภาคการศกึษาทีจ่ดั 

๔.๓ การจดัเวลาและตารางสอน  
        เชน่ ๓ วนัต่อสปัดาหเ์ป็นเวลา ๔ สปัดาห ์หรอืจดัเตม็เวลาใน ๑ ภาคการศกึษา 

๕.  ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
ขอ้มลูโดยสรปุเกีย่วกบัขอ้กาํหนดในการทาํโครงงานหรอืวทิยานิพนธ ์นอกเหนือจากโครงงานหรอื

งานวจิยัในรายวชิาอื่นๆ ควรแนบขอ้กาํหนดสาํหรบัการทาํโครงงานดว้ย 

๕.๑  คาํอธิบายโดยย่อ  
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  ระบุมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลกัๆ ทีต่อ้งการจากการทาํโครงงานหรอืงานวจิยั 

*

*
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๕.๓  ช่วงเวลา  
  ระบุชว่งระยะเวลาของหลกัสตูรทีก่าํหนดใหท้าํโครงงานหรอืงานวจิยั เชน่ ปี  ภาคการศกึษา 

๕.๔  จาํนวนหน่วยกิต 
๕.๕  การเตรียมการ  

  อธบิายอยา่งยอ่เกีย่วกบัการเตรยีมการใหค้าํแนะนําและชว่ยเหลอืทางดา้นวชิาการแก่นกัศกึษา 
๕.๖  กระบวนการประเมินผล   

  อธบิายเกีย่วกบักระบวนการประเมนิผล รวมทัง้กลไกสาํหรบัการทวนสอบมาตรฐาน 
 

หมวดท่ี ๔.    ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
๑.  การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจากความคาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรอื
ภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขีึน้ในตวัของนักศกึษาหลกัสตูรน้ี เช่น บณัฑติซึง่มคีวามสามารถพเิศษเฉพาะ
ในการแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์มคีวามสามารถในความเป็นผูนํ้าอย่างโดดเด่น หรอืมคีวามมุ่งมัน่ใน
การใหบ้รกิารสาธารณะ หรอืมทีกัษะทาง IT ในระดบัสงูในแต่ละคุณลกัษณะดงักล่าว ชีใ้หเ้หน็ถงึกลยุทธก์าร
สอนและกจิกรรมนกัศกึษาทีจ่ะใชใ้นการพฒันาคุณลกัษณะเหล่านัน้ 
๒.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

อธบิายผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
(๑) คาํอธบิายทัว่ๆ ไปเกี่ยวกบัความรูห้รอืทกัษะในหลกัสูตรที่ต้องการจะพฒันาและระดบัของ

ความรูแ้ละทกัษะนัน้ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีส่าขา/สาขาวชิานัน้ๆ กาํหนดเป็นอยา่งน้อย           
(ดปูระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง มาตรฐานคุณวุฒริะดบัการศกึษาของสาขา/สาขาวชิานัน้ๆ ขอ้ ๕ 
มาตรฐานผลการเรยีนรู)้ กรณกีระทรวงศกึษาธกิารยงัมไิดป้ระกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวชิาของหลกัสตูรที่
จะพฒันา/ปรบัปรงุใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทาํความเขา้ใจมาตรฐานผลการเรยีนแต่ละดา้นของระดบัคุณวุฒทิีจ่ะ
พฒันา/ปรบัปรงุจากคาํอธบิายในสว่นที ่๒ ขอ้ ๒.๒ วธิทีี ่๒  

(๒) คําอธบิายเกีย่วกบักลยุทธก์ารสอนทีจ่ะใชใ้นรายวชิาต่างๆ ในหลกัสตูรทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะเหล่านัน้ (ควรเป็นคําอธบิายทัว่ๆ ไปของวธิกีารที่จะใช้ตลอดหลกัสูตร โดยใช้การจดัการเรยีนการ
สอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั แต่ถ้ามคีวามรบัผดิชอบพเิศษเฉพาะที่จะกําหนดใหม้ใีนรายวชิาใดวชิาหน่ึง
โดยเฉพาะใหแ้สดงไวด้ว้ย)  

(๓) วธิกีารวดัและประเมนิผลที่จะใชใ้นรายวชิาต่างๆ  ในหลกัสูตรที่จะประเมนิผลการเรยีนรูใ้นกลุ่มที่เกี่ยวขอ้ง 
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์สําหรบัการประเมนิหลกัสูตรเช่นเดียวกบัการวดัและประเมนิผลนักศึกษา) ถ้ามกีาร
เปลีย่นแปลงกลยุทธห์รอืวธิกีารในชว่งระยะเวลาใดของหลกัสตูรควรแสดงใหเ้หน็ดว้ย ตวัอยา่งเชน่ กจิกรรม
ต่างๆ ในการเตรยีมการหรอืการแนะนําในตอนเริม่หลกัสูตร และงานโครงการในระดบัสงูขึน้ใชค้วามรูแ้ละ
ทกัษะทีก่าํหนดอาจจะรวมไวใ้นระยะเวลาต่อมา 
 
 

*

*



                                                                                                                                     มคอ. ๒ 
 

 ๗ 

๓.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

แสดงใหเ้หน็ว่าแต่ละรายวชิาในหลกัสตูรรบัผดิชอบต่อมาตรฐานผลการเรยีนรูใ้ดบา้ง (ตามทีร่ะบุใน
หมวดที่ ๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรบัผิดชอบหลกัหรอืรบัผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นําสู่
มาตรฐานผลการเรยีนรูบ้างเรือ่งกไ็ด ้(จะแสดงเป็นเอกสารแนบทา้ยกไ็ด)้ 

 

หมวดท่ี ๕.     หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

ถา้สถาบนัอุดมศกึษา วทิยาลยั ภาควชิา หรอืหลกัสตูรมนีโยบายหรอืกฎ ระเบยีบ เกีย่วกบัการให้
ระดบัคะแนน (เกรด) นกัศกึษา ใหก้ล่าวถงึนโยบายหรอื กฎ ระเบยีบนัน้ๆ หรอืแนบเอกสารดงักล่าว 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

อธบิายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้แต่ละรายวชิา เช่น ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอืงานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไป
สาํหรบัรายวชิาทีแ่ตกต่างกนั หรอืสาํหรบัมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น 

๓. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  
ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัเกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 

 

หมวดท่ี ๖.   การพฒันาคณาจารย ์
๑.  การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 

อธบิายกระบวนการทีใ่ชส้าํหรบัการปฐมนิเทศ และ/หรอืการแนะนําอาจารยใ์หมแ่ละอาจารยพ์เิศษ
ใหม้ัน่ใจไดว้า่อาจารยเ์ขา้ใจถงึหลกัสตูรและบทบาทของรายวชิาต่างๆ ทีส่อนในหลกัสตูรและรายวชิาทีต่น        
รบัผดิชอบสอน 

๒. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
          อธบิายถงึสิง่ทีจ่ะดาํเนินการเพือ่ชว่ยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันา 

๒.๑ การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

๒.๒ การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

 

หมวดท่ี ๗.   การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

๑.  การบริหารหลกัสตูร 
ระบุระบบและกลไกในการบรหิารหลกัสตูร 

๒.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
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      ๒.๒ ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 ระบุความพรอ้มของทรพัยากรที่มอียู่แล้ว โดยแสดงรายการทรพัยากรการเรยีนการสอนที่จําเป็น  

เชน่ ตํารา หนงัสอือา้งองิ เอกสารหรอือุปกรณ์การเรยีนการสอนอื่น ๆ รวมทัง้สือ่อเิลคทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 
๒.๓ การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 ระบุกระบวนการวางแผนและจดัหาตํารา หนงัสอือา้งองิ เอกสารหรอือุปกรณ์การเรยีนการสอน
อื่นๆ รวมทัง้สือ่อเิลคทรอนิกสอ์ื่น ๆ 

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  
      ระบุกระบวนการตดิตามและประเมนิความพอเพยีงของหนงัสอื ตํารา วารสารและอุปกรณ์การ

เรยีนการสอนตลอดจนทรพัยากรอื่นๆ ทีจ่าํเป็น 

๓. การบริหารคณาจารย ์

๓.๑ การรบัอาจารยใ์หม่ 
 ระบุกระบวนการยอ่ๆ ในการรบัอาจารยใ์หม ่เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ อาจารยม์คีุณสมบตัแิละ 

ประสบการณ์เพยีงพอต่อความรบัผดิชอบการสอน 
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  
      อธบิายกระบวนการในการปรกึษาหารอืรว่มกนัและการมสีว่นรว่มของคณาจารยใ์นการตดิตาม 

คุณภาพหลกัสตูร การทบทวนประจาํปีและการวางแผนสาํหรบัการปรบัปรงุหลกัสตูร 

๓.๓ การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ  
      สรุปย่อ ๆ ถึงนโยบายในการแต่งตัง้อาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พเิศษ เช่น วธิกีาร

อนุมตั ิกระบวนการเลอืกสรร และสดัสว่นต่อคณาจารยใ์นหลกัสตูรทัง้หลกัสตูร 

๔. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกาํหนดคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

๔.๒ การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน (เชน่ การฝึกอบรม ทศันศกึษา หรอืการฝึกการทาํ
วจิยัรว่มกบัอาจารย ์เป็นตน้) 

๕. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 

๕.๑ การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
      อธิบายถึงการจดัการที่ได้ดําเนินการในการให้คําปรกึษาแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา 

รวมถงึตารางการทาํงานของอาจารยแ์ละการแนะนําแผนการเรยีนในหลกัสตูร การเลอืกและวางแผนสาํหรบั
อาชพี (ซึง่อาจมใีนระดบัคณะ) 

๕.๒ การอทุธรณ์ของนักศึกษา  
      แนบกฎระเบยีบสาํหรบัการอุทธรณ์ของนกัศกึษาในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวชิาการรวมทัง้กระบวนการ     

ในการพจิารณาขอ้อุทธรณ์เหล่านัน้ 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต  
ใหอ้ธบิายวงจรของการพฒันาหลกัสตูรหรอืการปรบัปรุงหลกัสตูร โดยต้องสาํรวจความตอ้งการทัง้

เชงิปรมิาณและคุณภาพ ตลอดจนตดิตามความเปลีย่นแปลงและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
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๗. ตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ระบุตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงานทีใ่ชใ้นการตดิตาม  ประเมนิและรายงานคุณภาพของหลกัสตูรประจาํปี

ทีร่ะบุไวใ้นหมวด ๑ – ๖ ขา้งต้น เช่น จํานวนนักศกึษาทีจ่บในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศกึษาที่ตกออก (Retire) ระดบั
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ การดําเนินงานตามการพฒันา/ปรบัปรุงทีก่ําหนด เป็นต้น โดยตวับ่งชี้อย่าง
น้อยตอ้งสอดคลอ้งกบัตวับ่งชีข้องการประกนัคุณภาพภายใน และการประเมนิคุณภาพภายนอก 

 
หมวดท่ี ๘.   การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 

 ควรคํานึงถงึประเดน็ต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่การประเมนิการจดัการเรยีนการสอนใน
ประเดน็สาํคญั ๆ ทีส่ะทอ้นถงึคุณภาพของบณัฑติทีค่าดหวงัโดยประเดน็เหล่าน้ีจะถูกนํามาใชใ้นการประเมนิ
คุณภาพและมาตรฐานของหลกัสตูรเพือ่การเผยแพร ่
๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
 อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการประเมนิกลยทุธก์ารสอนทีไ่ดว้างแผนไวส้าํหรบัการพฒันาการ 

เรยีนรูใ้นดา้นต่างๆ เช่น การประเมนิความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของอาจารยภ์ายหลงัการเขา้รบัการอบรม การนํา
กลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรกึษาหารอืกบัผู้เชี่ยวชาญด้านหลกัสูตรหรอืวธิีการสอน การวเิคราะห์ผลการ
ประเมนิของนักศึกษาและหลกัสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรยีนรูแ้ละวธิีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบาย
กระบวนการทีจ่ะนําผลการประเมนิทีไ่ดม้าปรบัปรงุแผนกลยทุธก์ารสอน 

๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

             อธิบายกระบวนการที่ ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ ได้วางแผนไว้ เช่น             
การประเมนิของนกัศกึษาในแต่ละรายวชิา การสงัเกตการณ์ของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรหรอืหวัหน้าภาค 
การทดสอบผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาในหลกัสูตรโดยเทยีบเคยีงกบันักศกึษาของสถาบนัอื่นในหลกัสูตรเดยีวกนั  
การจดัอนัดบัเกีย่วกบักระบวนการในการพฒันาความรูแ้ละทกัษะทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุทีน่กัศกึษาตอ้งการ 
๒. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  

อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ขอ้มูลต่างๆย้อนกลบัในการประเมนิคุณภาพของหลกัสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังน้ี ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒ ) 
ผูท้รงคุณวฒุ ิและ/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก ๓) ผูใ้ชบ้ณัฑติและ/หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ 

๓. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
ใหป้ระเมนิตามตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงานทีร่ะบุในหมวดที ่๗ ขอ้ ๗ โดยคณะกรรมการประเมนิอยา่ง

น้อย ๓ คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัอยา่งน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมนิชุดเดยีวกบัการประกนัคณุภาพภายใน) 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

อธบิายกระบวนการทบทวนผลการประเมนิทีไ่ดจ้ากอาจารยแ์ละนกัศกึษา รวมทัง้กระบวนการในการ
วางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรและแผนกลยทุธ ์

เอกสารแนบ 
ใหแ้นบเอกสารทีร่ะบุไวใ้หค้รบถว้น 
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*

*

*


