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คำนำ 

  คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล่มนี้ เขียนขึ้น

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  เพ่ือ

ใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตร  และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการ

พัฒนาหลักสูตรทราบขั้นตอน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิธีการ

ดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ถูกต้อง โดยงานพัฒนาหลักสูตรใหม่แม้อาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ปฏิบัติเป็น

ประจำ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และด้วยความที่มิได้เป็นงานประจำที่ปฏิบัติบ่อยจนเกิด

ความชำนาญแล้ว หากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนี้ไม่มีแนวทางในการดำเนินการเลยก็อาจจะเกิดความ

ผิดพลาดล่าช้าไปได ้

  คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนเมื่อครั้งได้รับมอบหมายให้เป็น

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิช าธรรมาภิบาลดิจิทัล

เพื่อความยั่งยืน (พ.ศ.2564) ซึ่งผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือการให้คำแนะนำ ทั้งจากคณาจารย์ ผู้ร่วมงานทั้ง

ระดับคณะและสถาบัน รวมถึงบทเรียนจากความผิดพลาดในบางขั้นตอนการทำงาน จึงได้พยายามถ่ายทอดทุก

สิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อ่านคู่มือเล่มนี้ในอนาคตไม่มากก็น้อย  

  ผู้เขียนขอขอบพระคุณทุกท่านผู้เกี่ยวข้องกับคู่มือฉบับนี้ โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณา

อ่านและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงครอบครัวเล็กๆ ของผู้เขียนที่เป็น

กำลังใจในการทำงานมาโดยตลอด หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.

2498 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใน ปี พ.ศ.2499 -

2503 ต่อมาได้โอนย้ายมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 

พ.ศ.2509 มีเนื้อหาหลักของหลักสูตรเป็นลักษณะสหวิทยาการ จัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต        

มีพันธกิจคือ (1) ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารอย่างมืออาชีพ และ

สามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญนั้นไปใช้ในการบริหารและการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม  (2) ผลิต

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศ (3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้ง

ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (4) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารกับองค์การใน

ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและในต่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(ประวัติ วิสัยทัศน์และพันธกิจ (2565, 3 พฤษภาคม). ใน http://gspa.nida.ac.th/th/)   

โดยพันธกิจหลักประการแรกของคณะคือ การผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้  ซึ่งก็คือ

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก ปัจจุบันมีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

2) Doctor of Philosophy Program in Governance and Development 

(International Program) 

3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

4) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

5) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน 

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือหลักสูตร ที่เป็นเหมือนโครงร่าง

หลักในการกำหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นๆ โดยหลักสูตรที่ดีนั้น  สงัด อุทรานันท์ 

(2532: 21-23) ได้ให้ความเห็นสรุปได้ว่า หลักสูตรที่ดีควรมีจุดมุ่งหมายที่ดีและที่สำคัญคือ ควรตั้งอยู่บน

รากฐานของการศึกษาที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและมุ่งสร้ างค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรมและมีความเสียสละ หลักสูตรจะต้องมีความชัดเจน มีความต่อเนื่อง เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนคิดเป็น ทำ

เป็น มีความสนใจ มีความกระตือรือร้น ส่งเสริมอาชีพตามความถนัด และสามารถยืดหยุ่นได้ เปลี่ยนแปลงได้
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ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่วน มารุต พัฒผล (2565: 25) เห็นว่าหลักสูตรมีความสำคัญ

หลายประการ เช่น มีอิทธิพลต่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติเป็นหลักหรือหัวใจของการจัดการศึกษา 

เป็นกรอบการกำหนดนโยบายทางการศึกษา เป็นเครื่องชี้แนะจุดมุ่งหมาย สาระ และแนวทางการจัดการเรียน

การสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผล ช่วยทำให้ผู้เรียนทราบเป้าหมายและแนวทางการเรียน 

ซึ่งหากพิจารณาดูแล้ว หลักสูตรที่ดีควรจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับทีป่ระกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ข้อที่ 16 กำหนดไว้ ดังนี้ 

“การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผล

การดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย 

ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี” 

และจากแนวทางของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน  (ASEAN University 

Network Quality Assurance : AUNQA) ที่แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีความสำคัญต่อมาตรฐานทางวิชาการ

และความก้าวหน้าทางการศึกษา โดยในเกณฑ์การประเมินข้อ  ที่ 1-4 จากทั้งหมด 8 ข้อ เป็นสิ่งที่ต้องระบุใน

หลักสูตรทั้งสิ้น ได้แก่ Expected Learning Outcomes, Programme Structure and Content, Teaching 

and Learning Approach, Student Assessment ตามลำดับ  

 
ภาพที่ 1.1 กรอบการประเมิน AUN QA เวอร์ชั่น 4.0 ที่มา ASEAN University Network. (2020: 12) 

 

จากเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากล AUNQA จะเห็นได้ว่า หากความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เปลี่ยนแปลงไป และหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการนั้นได้ทั้งหมด คณะอาจจะต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ นั้น หรือ

แม้กระทั่งพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อสนองความต้องการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตด้วย  ซึ่ง
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การพัฒนาหลักสูตรใหม่ มีกระบวนการที่ทั้งแตกต่างและคล้ายคลึงกับการปรับปรุงหลักสูตร และมีหลาย

องค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง โดยในส่วนของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการอย่างนักวิชาการศึกษานั้น ความ

เข้าใจที่ถูกต้องทั้งในขั้นตอน กระบวนการ รวมไปถึงกฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ก็มีความสำคัญที่จะช่วยให้

การพัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และทันเวลา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร

ระดับสากล เช่น ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA ซ่ึงต้องอาศัยการประสานงาน

เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือกองบริการการศึกษา รวมไปถึงความถูกต้อง แม่นยำ ในการใช้งาน

ระบบหลักสูตรของสถาบัน (reg.nida.ac.th/tqf) ซึ่งส่งผลไปถึงระบบบริการการศึกษาของสถาบันอีกด้วย 

จากความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ดังกล่าว ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานอย่างนักวิชาการศึกษา 

จึงควรมีความชำนาญ และรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ซึ่งจากที่ผ่านมาผู้เขียนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หลัก

ในการเป็นผู ้ช่วยเลขานุการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะ (หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธรรมภิบาลดิจิทัลและความยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) ประกอบกับงานพัฒนาหลักสูตรมิได้เป็น

งานประจำที่มีการปฏิบัติอยู่บ่อยครั้ง หากผู้ปฏิบัติงานคนอื่นที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ใน

อนาคตไม่มีความเข้าใจ หรือไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ก็อาจทำให้

เกิดความผิดพลาดขึ้น จนส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการเปิดหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ หรือกระทบต่องานอื่นๆ ที่

เกี ่ยวข้อง ผู ้เขียนจึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำคู ่มือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ของคณะ           

รัฐประศาสนศาสตร์นี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรใหม่ หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติงานแทนใช้เป็นแนวทางใน

การทำงาน หรือแม้กระทั่งสำหรับผู้เขียนเองในการทบทวนความจำจากประสบการณ์ โดยคู่มือปฏิบัติงานนี้จะ

ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ช่วยลดการตอบคำถาม ช่วยลดเวลาในการสอนงาน และเสริมสร้างความมั่นใจ

ในการทำงานของนักวิชาการศึกษาที่ได้รับมอบหมายงานนี้ รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ

ทำงานตามแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากล เช่น ASEAN University Network Quality 

Assurance : AUNQA เพ่ือให้การทำงานมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ 

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตร  

3. เพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรทราบขั ้นตอน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน 

กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิธีการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ถูกต้อง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่

ปฏิบัติ 

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรทราบเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรทราบขั้นตอน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์และ

ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง และวิธีการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ ถูกต้อง ซึ ่งจะช่วยลด

ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความถูกต้องและ

รวดเร็ว 

 

ขอบเขตของคู่มือ 
 ครอบคลุมขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร การเสนอ

พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติของสถาบันในการพัฒนาหลักสูตร 

การเสนอพิจารณาข้อมูล เสนอ feedback จาก Stakeholder การวิพากษ์หลักสูตร การจัดการประชุม

คณะกรรมการเพื่อจัดทำหลักสูตร การเสนอหลักสูตรให้ที่ประชุมระดับคณะพิจารณา การเสนอหลักสูตรให้ที่

ประชุมของสถาบันเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน การจัดทำแบบฟอร์มเสนอคู่ไปกับหลักสูตร (มคอ.04) การกรอก

ข้อมูลหลักสูตรในระบบหลักสูตรของสถาบัน (reg.nida.ac.th/tqf) การเสนอกระทรวงรับทราบการให้ความ

เห็นชอบหลักสูตร การทำรูปเล่มหลักสูตรสำหรับกองบริการการศึกษา กลุ่มงานต่างๆ ในคณะ และเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานการศึกษาที่รับผิดชอบหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่หลักสูตรระดับปริญญาโทเป็นหลัก 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อน 

 การปรับปรุงหลักสูตร คือ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง รายละเอียดในหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ การปรับปรุงหลักสูตรใหญ่ และส่วนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 

โดยการปรับปรุงหลักสูตรใหญ่ เป็นการปรับปรุงในสาระสำคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสำคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบ

การศึกษา  

ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา 

การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคำอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้าง

หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ) 
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 เจ ้าหน้าที ่งานพัฒนาหลักส ูตร  ค ือ เจ ้าหน้าที่ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมายให้เป ็นคณะทำงานและ

ผู้ช่วยเลขานุการในคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร 

 กองบริการการศึกษา คือ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 สถาบัน คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ที่ประชุม ทคบ.ด้านการศึกษา คือ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการศึกษา 

ที่ประชุม ทคบ. คือ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน 

สภาวิชาการ คือ สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สภาสถาบัน คือ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ระบบ TQF ค ื อ  ระบบฐานข ้ อม ู ลหล ั กส ู ตรตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ ของสถ าบั น 

(reg.nida.ac.th/tqf) 

 AUN QA คือ ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA  

มคอ.04 คือ แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มคอ.2 คือ รายละเอียดของหลักสูตร หรือรูปเล่มหลักสูตร 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร คือ ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
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บทที่ 2 

โครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.

2498 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในปี พ.ศ.  2499-

2503 ต่อมาได้โอนย้ายมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 

พ.ศ.2509 มีเนื้อหาหลักของหลักสูตรเป็นลักษณะสหวิทยาการ จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง

ในหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรอบรม ทั้งศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร  

และศูนย์การศึกษาในที่ตั ้งส่วนภูมิภาค ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และค่านิยมร่วม ของคณะ         

รัฐประศาสนศาสตร์ (http://gspa.nida.ac.th/th/วิสัยทัศน์-พันธกิจ/ สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565) 

ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

สถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่ผลิตผู้บริหารและผู้นำในภาครัฐเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ 

1) ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารอย่างมืออาชีพ และ

สามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญนั้นไปใช้ในการบริหารและการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม 

2) ผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพ่ือการบริหารและพัฒนาประเทศ 

3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อมุ่งเน้นการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน และเพ่ือทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารกับองค์การในภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง

ในประเทศและในต่างประเทศเพ่ือตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

อัตลักษณ์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

“ผู ้นำที ่พร้อมทั ้งความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรมเพื ่อการ

เปลี่ยนแปลง” หมายถึง ความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่จะผลิตบุคลากรให้เป็นผู้นำที่เด่นในด้าน

ความรู้และมีคุณธรรม ทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง คณะรัฐประศาสนศาสตร์จะสร้าง

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศในด้านทฤษฎีทางด้านการบริหารการพัฒนา และนำ

องค์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลและ

คุณธรรม 

http://gspa.nida.ac.th/th/วิสัยทัศน์-พันธกิจ/
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ค่านิยมร่วม  

GSPA เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษของชื ่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในภาษาอังกฤษที่มาจากคำว่า 

“Graduate School of Public Administration” ซึ่งคณะได้นำชื่อย่อภาษาอังกฤษมาใช้เป็นตัวแทนในการ

สื่อค่านิยมร่วมของคณะ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.1 ค่านิยมร่วมของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

G เป็นพยัญชนะแรกของค่านิยม “Governance” ซึ ่งสื ่อความหมายว่า ความมุ ่งมั ่นของคณะ          

รัฐประศาสนศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลทางการบริหารทั้งในคณะและองค์กรภาครัฐ เอกชน 

และประชาสังคม 

S เป ็นพย ัญชนะต ัวท ี ่สองของค ่าน ิยม “Social Responsibility and Sustainability” ซ ึ ่ งสื่ อ

ความหมายว่าความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่พัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารเพื่อออกไปรับใช้

สังคมส่วนรวม และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

P เป็นพยัญชนะตัวที่สามของค่านิยม “Partnership and Participation” ซึ่งสื่อความหมายว่า ความ

มุ่งม่ันของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ต้องการให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วม และสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการ

ขับเคลื่อนองค์การทั้งในระดับสถาบันและในระดับชาติ 

A เป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของค่านิยม “Academic Excellence” ซึ่งสื่อความหมายว่า ความมุ่งมั่น

ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัยทางด้านการ
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บริหารด้วยการสร้างเครือข่าย และพันธมิตรทางการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการกับ

สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
 

การแบ่งส่วนงาน  

 ปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 5 กลุ่มงาน และในแต่ละกลุ่มงาน 

ประกอบด้วยงานหลัก ดังนี้  

1.5.1) กลุ่มงานบริหารและธุรการ  

  1) งานสารบรรณ 

  2) งานทรัพยากรบุคคล 

  3) งานประชาสัมพันธ์ 

  4) งานประชุมและเลขานุการบริหาร 

1.5.2) กลุ่มงานการเงินและพัสดุ  

  1) งานการเงินและบัญชี 

  2) งานงบประมาณ 

  3) งานจัดซื้อจัดจ้าง 

  4) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

1.5.3) กลุ่มงานการศึกษา  

  1) งานบริหารการศึกษา 

  2) งานบริการการศึกษา 

  3) งานประเมินผลการศึกษา 

1.5.4) กลุ่มงานแผนและพัฒนา  

  1) งานวางแผนและพัฒนา 

  2) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  3) งานพัฒนาองค์กรและระบบงาน 

  4) งานวิเทศสัมพันธ์ 

  5) งานระบบสารสนเทศ 

1.5.5) กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ  

  1) งานวิจัยและพัฒนา 

  2) งานบริการวิชาการ  

  3) งานวารสารวิชาการ 

  4) งานผลิตเอกสารและตำรา 
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แผนภูมิที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์  
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แผนภูมิที่ 2.2 โครงสร้างหน่วยงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
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แผนภูมิที่ 2.3 โครงสร้างอัตรากำลังของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
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แผนภูมิที่ 2.4 โครงสร้างอัตรากำลังสายสนับสนุนของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
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แผนภูมิที่ 2.5 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกลุ่มงานการศึกษา 

กลุ่มงานการศึกษา

งานบริหารการศึกษา งานบริการการศึกษา งานประเมินผลการศึกษา งานอื่นๆ

- การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

- งานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

- งานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก 

- งานจัดทำแผนการสอนและตรวจสอบ

ภาระงานสอนเพ่ือการเบิกเงินค่าสอน

และการประเมินอาจารย์ 

- งานกิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร์ 

- งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- งานการรับสมัครนักศึกษา 

- งานการจัดการเรียนการสอน 

- การตรวจสอบสภาพนักศึกษา 

- ทุน / รางวัล / เกียรตินิยม / 

สวัสดิการ 

- กิจกรรมนักศึกษา  

- การสำเร็จการศึกษา 

- งานการสอบ - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

กับการดำเนินงาน

การศึกษา 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานการศึกษา  
 กลุ่มงานการศึกษา เป็นกลุ่มงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ 

ภายในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ถือเป็นกลุ่มงานหลักเนื่องจากปฏิบัติงานตอบสนองพันธกิจหลักแรกของคณะ 

จึงมีขอบเขตการปฏิบัติงานที่กว้างขวางและสัมพันธ์กับกลุ่มงานต่างๆ ในคณะทั้งหมด มีความรับผิดชอบใน 3 

งานหลัก ได้แก่ งานบริหารการศึกษา งานบริการการศึกษา และงานประเมินผลการศึกษา โดยผู้เขียนได้เพ่ิม

รายละเอียดงานอ่ืนๆ ด้านที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานการศึกษา ไปในคู่มือเล่มนี้ด้วย มีรายละเอียดดังนี้  

1. งานบริหารการศึกษา 

  1.1 งานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

   1.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรย่อย  

1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหญ่  

1.1.3 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

1.2 งานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (มีความเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ) 

   1.2.1 เกณฑ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (รายเทอม)  

1.2.2 เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอน (ก่อนจัดตารางสอน)  

1.2.3 เกณฑ์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ /ค้นคว้าอิสระ (ภาคปกติ/ป.เอก) (ก่อนจัดการสอบ) 

1.2.4 เกณฑ์ภาระงานสอนและภาระงาน IS/Thesis  

1.3 งานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

1.31 MOU ด้านการศึกษา กับมหาวิทยาลัยใน/นอกประเทศ หรือกับหน่วยงานต่างๆ 

1.4 งานจัดทำแผนการสอนและตรวจสอบภาระงานสอนเพื่อการเบิกเงินค่าสอนและการประเมิน

อาจารย ์

 1.4.1 จัดทำแผนการสอนส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองคลังและพัสดุ  

1.4.2 ตรวจสอบภาระงานสอนประจำปีเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติร่วมงานงานฝ่าย

บุคคลและงานวิจัย  

1.4.3 สรุปข้อมูลการเบิกงานค่าบรรยายภาคปกติส่วนเกินให้กับฝ่ายการเงินประจำปี 

1.5 งานกิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร์ 

1.5.1 ทำแผนงานเสนอขออนุมัติงบประมาณ เพื ่อจัดทำกิจกรรมตามโครงการ

ยุทธศาสตร์  

1.5.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบริษัทภายนอกและภายในที่เก่ียวข้องกับ

กิจกรรม  
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1.5.3 จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรม เพื่อเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

1.5.4 ขออนุมัติการขอใช้งบประมาณงานกรรมการเงินทุนคณะ และขออนุมัติจัด

งานจากอธิการบดี  

1.5.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม และนำส่งเอกสารต่างๆ ไปยังฝ่ายการเงิน  

1.5.6 สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และคณะกรรมการเงินทุนคณะ  

1.5.7 รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร์ให้กับกลุ่มงาน

แผนและพัฒนา 

1.6 งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.6.1 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

1.6.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร Doctor of Philosophy Program 

in Governance and Development (International Program) 

1.6.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ  

1.6.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 

1.6.5 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน 

2. งานบริการการศึกษา 

  2.1 งานการรับสมัครนักศึกษา 

   2.1.1 แผนการรับนักศึกษา  

2.1.2 ประชาสัมพันธ์  

2.1.3 การสอบสัมภาษณ์  

2.1.4 ประกาศผลสอบ  

2.1.5 การขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน  

2.1.6 การปฐมนิเทศ  

2.1.7 การติดตามเอกสารเทียบคุณวุฒินักศึกษา (ของนักศึกษาต่างชาติ) 

2.2 งานการจัดการเรียนการสอน 

   2.2.1 การจัดตารางสอนรายปี/รายภาค  

2.2.2 การจัดการเรียนการสอนในวิชาปกติ  
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2.2.3 การจัดการเรียนการสอนในวิชาการค้นคว้าอิสระ  

2.2.4 การจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยานิพนธ์  

2.2.5 ประสานงานกับอาจารย์ผู้บรรยาย เพ่ือทำ มคอ. รายวิชา 

2.2.6 ประสานงานกับผู้อำนวยการหลักสูตรและฝ่ายแผนของคณะ เพ่ือทำ มคอ.7 

รายหลักสูตร  

2.2.7 การฝึกงาน  

2.2.8 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน/นักศึกษาสมทบ 

2.3 งานการตรวจสอบสภาพนักศึกษา 

   2.3.1 ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษารายภาค  

2.3.2 การตรวจสอบกรณีวิชาหลัก (รหัส 6xxx)  

2.3.3 การตรวจสอบก่อนสอบประมวลความรู้ 

2.4 งานทุน / รางวัล / เกียรตินิยม / สวัสดิการ 

 2.4.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที ่1 และ 2  

2.4.2 ทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ รางวัลเรียนดี เกียรตินิยม  

2.4.3 สวัสดิการเงินกู ้ 

2.4.4 ติดตามสถานะนักศึกษาทุน 

2.5 งานกิจกรรมนักศึกษา  

 2.5.1 กิจกรรมรับน้อง  

2.5.2 การศึกษาดูงานรายวิชา  

2.5.3 งานเครือข่าย/งาน Home Coming day  

2.5.4 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ไหว้ครู/สงกรานต์/ทำบุญตักบาตร/CSR)  

2.5.5 ปัจฉิมนิเทศ 

2.6 งานการสำเร็จการศึกษา 

 2.6.1 อนุมัติปริญญา (ตรวจสอบผังการศึกษา/เสนออนุมัติปริญญา)  

2.6.2 การแสดงความจำนงรับปริญญา (แจ้งนักศึกษา/ตรวจสอบเมื่อครบกำหนด

แสดงความจำนง)  

2.6.3 พิธีพระราชทานปริญญา (ซ้อมย่อย/ซ้อมใหญ่/รับจริง) 

3. งานประเมินผลการศึกษา 

3.1 งานจัดการสอบ 

 3.1.1 การสอบกลางภาค/สอบปลายภาค/สอบประจำวิชา  
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3.1.2 สอบประมวลความรู้  

3.1.3 การประเมินอาจารย์ผู้สอน  

3.1.4 ประกาศผลสอบ    

4. งานอ่ืนๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการศึกษา 

 4.1 รายงานข้อมูลประจำส่งกองบริการการศึกษา 

 4.2 แผนเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปีการศึกษา 

 4.3 รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และขอแก้ไขผลการศึกษา 

 4.4 การกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือสําหรับบริการนักศึกษา 

 4.5 รายงานตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย อว. 

 4.6 รวบรวมและจัดส่งข้อมูลรายงานประกันคุณภาพ 

 4.7 การประเมินความเสี่ยง 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง  
 จากที่ได้กล่าวว่ากลุ ่มงานการศึกษาเป็นกลุ ่มงานหลักของคณะและมีขอบเขตการปฏิบัติงานที่

กว้างขวางและสัมพันธ์กับกลุ่มงานต่างๆ โดยงานบริหารการศึกษา งานบริการการศึกษา และงานประเมินผล

การศึกษา รวมถึงงานอื ่นๆ ด้านที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานการศึกษา แต่เนื ่องจากคู ่มือฉบับนี ้จะลง

รายละเอียดด้านการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ผู้เขียนจึงขอระบุลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร เพ่ือความเข้าใจในภาพรวมและช่วยให้ผู้ใช้คู่มือสามารถระบุได้ว่าการดำเนินงานในขอบเขตใดเข้าข่าย

การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 

งานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 1. ปรับปรุงหลักสูตรย่อย  

           1.1 ติดตามมติที่ประชุมในการปรับปรุงหลักสูตรย่อยต่างๆ สำหรับจัดทำเอกสารการ

ปรับปรุงหลักสูตรย่อย (การปรับปรุงหลักสูตรย่อยจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะก่อนเสนอ

สถาบัน) 

          1.2 จัดทำเอกสารปรับปรุงหลักสูตรสำหรับการเสนอการประชุมของสถาบันได้แก่    

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา)  ที่ประชุมสภาวิชาการ ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) และที่ประชุมสภาสถาบันในการพิจารณากรอบหลักสูตร/เล่มหลักสูตร

ของสถาบัน 

           1.3 รวบรวมข้อเสนอแนะ/การแก้ไขจากที่ประชุมต่างๆ ของสถาบันในข้อ 1.2 เพ่ือ

ดำเนินการปรับปรุงเอกสารเสนอที่ประชุมคณะกรรมการคณะหรือที่ประชุมคณะทำงานเพ่ือพิจารณา  
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           1.5 จัดทำเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรที ่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว 

สำหรับกระทรวง อว. กองบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะ เพ่ืออ้างอิงในการปฏิบัติงานต่อไป 

           1.6 กรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบหลักสูตรของสถาบัน (reg.nida.ac.th/tqf) 

สำหรับการใช้งานในระบบกองบริการการศึกษา (กรณีเปลี่ยนแปลงในรายวิชาเล็กน้อย) 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหญ่  

2.1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (จัดเตรียมข้อมูล/

เอกสาร และรายงานสรุปผลที่ใช้ในการประชุม) 

         2.2 จัดเตรียมและเสนอข้อมูลผู ้บริหารเกี ่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถาบันและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง อว. สำหรับ

การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

         2.3 ประสานงาน/จัดทำหนังสือเชิญประชุมและการวิพากษ์หลักสูตร ทั้งกรรมการ

ภายใน และผู้ที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

         2.4 ประสานงานจัดทำและประชาสัมพันธ์การสำรวจความต้องการในการปรับปรุง

หลักสูตร 

         2.5 จัดทำเอกสารหลักสูตรสำหรับการเสนอการประชุมของสถาบันได้แก่ ที่ประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) ที่ประชุมสภาวิชาการ ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบัน (ทคบ.) และท่ีประชุมสภาสถาบันในการพิจารณากรอบหลักสูตร/เล่มหลักสูตรของสถาบัน 

         2.6 รวบรวมข้อเสนอแนะ/การแก้ไข เสนอกรรมการพิจารณาปรับแก้ไขจนเสร็จสิ้น 

         2.7 จัดทำรูปเล่มหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว สำหรับกระทรวง อว. 

กองบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะ เพ่ืออ้างอิงในการปฏิบัติงานต่อไป 

         2.8 กรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบหลักสูตรของสถาบัน (reg.nida.ac.th/tqf) สำหรับ

การใช้งานในระบบกองบริการการศึกษา 

         2.9 จัดทำแบบฟอร์มแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ.04) 

3. การพัฒนาหลักสูตรใหม่  

   3.1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (การจัดเตรียมข้อมูล/

เอกสาร และรายงานสรุปผลที่ใช้ในการประชุม) 

            3.2 จัดเตรียมและเสนอข้อมูลผู้บริหารเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถาบันและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง อว. สำหรับ

การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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3.3 ประสานงาน/จัดทำหนังสือเชิญประชุมและการวิพากษ์หลักสูตร ทั้งกรรมการ

ภายใน และผู้ที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3.4 ประสานงานจัดทำและประชาสัมพันธ์การสำรวจความต้องการในการพัฒนา

หลักสูตรใหม่ 

3.5 จัดทำเอกสารหลักสูตรสำหรับการเสนอการประชุมของสถาบัน ได้แก่ ที่ประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) ที่ประชุมสภาวิชาการ ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบัน (ทคบ.) และท่ีประชุมสภาสถาบันในการพิจารณากรอบหลักสูตร/เล่มหลักสูตรของสถาบัน  

3.6 รวบรวมข้อเสนอแนะ/การแก้ไข เสนอกรรมการพิจารณาปรับแก้ไขจนเสร็จสิ้น 

3.7 จัดทำรูปเล่มหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว สำหรับกระทรวง 

อว. กองบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะ เพ่ืออ้างอิงในการปฏิบัติงานต่อไป 

3.8 กรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ reg.nida.ac.th/tqf สำหรับการใช้งานในระบบ

กองบริการการศึกษา  

3.9 จัดทำแบบฟอร์มแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ.04) 

3.10 ประสานงานติดตามการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรของสำนักงาน ก.พ. (กรณีไม่ได้

รับแจ้งการรับรองหลัง อว. รับทราบการอนุมัติหลักสูตรแล้ว 6 เดือน) 

  

 จะเห็นได้ว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติของงานปรับปรุงหลักสูตรใหญ่ กับงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ ค่อนข้าง

คล้ายคลึงกัน ดังนั้นหากผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและชำนาญในการปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตร (ซึ่งมีรอบ

การปฏิบัติงานที่ถี่กว่า) ก็จะสามารถปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้ค่อนข้างราบรื่นและเข้าใจในภาพรวมได้

เป็นอย่างดี ในความเห็นของผู้เขียน เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาหลักสูตรใหม่ จึงควรมีพื้นฐานการ

ปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตรมาแล้วบ้าง  
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์ วิธกีารปฏิบัตงิานและเงื่อนไข 
 

 เนื้อหาในบทที่ 3 ของการจัดทำคู่มือ เรื่อง “กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ของคณะรัฐประศาสน-

ศาสตร์” ประกอบด้วย 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

  3.2 วิธีการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

3.3 เงื่อนไข/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน 

3.4 วิธีการทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

3.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร 
 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 ในการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรใหม่มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสถาบัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ แนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.)       

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรของ

สถาบัน และแบบฟอร์มในการจัดทำหลักสูตร  

 3.1.1. แนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

 แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ระบุว่า หลักสูตรใหม่ หมายถึงหลักสูตรที่ไม่เคยมีการเปิดสอนในระดับและ

สาขาวิชานั้นๆ มาก่อน (ในสถาบัน-ผู้เขียน) มีแนวปฏิบัติและการดำเนินการดังนี้ 

  1) หลักสูตรที่จะเปิดสอนควรสอดคล้องนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ และความ

ต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 

2) หลักสูตรที่จะเปิดสอนควรผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากคณะกรรมการระดับคณะ

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 

3) หลักสูตรที ่เปิดสอน ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายและ/หรือ

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กําหนด (ถ้ามี) 

4) สถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและความพร้อมในการเปิดดําเนินการหลักสูตร ทั้งด้าน

คณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ 
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   5) หลักสูตรที่เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สป.อว.) ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันก่อนเปิดสอน 

   6) หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแล้วต้อง

เสนอให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. ) ทราบภายใน       

30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติเพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไม่ได้

ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร 

   7) เอกสารที่เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สป.อว.) ประกอบด้วย 

    - หลักสูตรที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กําหนด 

- แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรที่กรอกข้อมูลครบถ้วน โดยอธิการบดีลงนามรับรองความ

ถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด พร้อมประทับตราสถาบันทุกหน้า 

- สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร 

- เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จํานวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 

- หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง อาทิ ระเบียบหรือข้อบังคับ ให้จัดทํา

เป็นเอกสารผนวกแนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 

   8) ในกรณีที ่ เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กําหนด และสำนักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จะดําเนินการเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน   

 3.1.2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับอุดมศึกษาออกมา และในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรคือ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ดังนี้    

  1) ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค (ตามแนวทางของสถาบัน-ผู้เขียน) โดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน

เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
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  2) การคิดหน่วยกิต แบ่งตามประเภทรายวิชา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 การคิดหน่วยกิตตามประเภทรายวิชา 
ที ่ ประเภทรายวิชา เวลาต่อภาคการศึกษา 

เทียบเท่า 1 หน่วยกิต 
1 รายวิชาภาคทฤษฎี (ใช้การบรรยายหรืออภิปรายปัญหา) 15 ช่ัวโมง 
2 รายวิชาภาคปฏิบัต ิ(ใช้การฝึกหรือทดลอง) 30 ช่ัวโมง 
3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม (ใช้การฝึกกับหน่วยงานหรือลงพื้นที่) 45 ช่ัวโมง 
4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด (กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 

หรือการทำโครงงาน) 
45 ช่ัวโมง 

5 การค้นคว้าอิสระ 45 ช่ัวโมง 
6 วิทยานิพนธ ์ 45 ช่ัวโมง 

   

3) โครงสร้างหลักสูตร  

ปริญญาโท ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งแผนการศึกษาเป็น 2 แผน 

ตารางท่ี 3.2 แผนการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท  
แผนการศึกษา ศึกษารายวิชา การทำวิทยานิพนธ์ 

แผน 1 แบบวิชาการ เน้นการเรียนรู้
การทำวิจัย โดยการทำวิทยานิพนธ์
สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
นั้น  
 

สัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ 
และหน่วยกติของการศึกษารายวิชา  
ให้เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษา
กำหนด (โดยอาจเป็นวิทยานิพนธ ์

อย่างเดียว หรือมีท้ังการศึกษารายวิชา
และทำวิทยานิพนธ์) 

ต้องทำวิทยานิพนธ ์
อย่างน้อย 12 หน่วยกิต  

โดยไม่อาจศึกษารายวิชาอย่างเดยีวได้  

แผน 2 แบบวิชาชีพ เน้นการศึกษา
รายวิชา และการค้นคว้าอิสระเชิง
ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพ  

รวมกับวิชาการค้นคว้าอสิระแล้วตอ้งไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์  
ทั้งนี้ ให้มีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกติ 

 

หมายเหตุ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และก่อนหน้า หลักสูตรระดับปริญญาโทจะ

แบ่งแผนการศึกษาเป็นแบบแผน ก และ แผน ข ซึ่งหลักสูตรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาโทมีการจัดการ

เรียนการสอนทั้งสองแผน ซึ่งมีสัดส่วนการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์ในรูปแบบเดียวกับแผน 1 และแผน 2 ใน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 
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ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง 

ตารางท่ี 3.3 แผนการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
แบบการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ ศึกษารายวิชา 

แผน 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการ
ทำวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่  

 
 

อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเตมิ
หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ไดโ้ดยไม่นับหน่วยกิต  
แต่จะต้องมผีลสัมฤทธ์ิตามที่
สถาบันอุดมศึกษากำหนด 

  - แผน 1.1 (รับผู้เข้าศึกษาท่ีสำเรจ็ปริญญาโท) ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

  - แผน 1.2 (รับผู้เข้าศึกษาท่ีสำเรจ็ปริญญาตรี) ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

แผน 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการ
ทำวิทยานิพนธ์ท ี ่ม ีค ุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม 

  

  - แผน 2.1 (รับผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาโท) ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

  - แผน 2.2 (รับผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาตรี) ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ ปัจจุบันหลักสูตรระดับปริญญาเอกของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีแบบการศึกษาแบบ 2 (2.1)          

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งมีสัดส่วนการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา เดียวกันกับ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565   
 

 

4) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา และระยะเวลาในการศึกษา 

ตารางท่ี 3.4 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
ระดับ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา 

ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

ไม่ระบุระยะเวลาในการศึกษา  
(แต่มีระบุว่า การพ้นสภาพโดยไมส่ำเรจ็

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามที่สภาสถาบันอดุมศึกษากำหนด) 

ปริญญาเอก -จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก  
-สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
-มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอดุมศึกษากำหนด 
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5) จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  
 

ตารางที่ 3.5 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ประเภท/จำนวน คำนิยาม คุณวุฒิ/คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
อาจารย์ประจำ 
หลักสูตร 
(ไม่จำกัดจำนวน) 

อาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบหรอื
อนุมัติ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวจิยั 
ในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถ 
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลาย
หลักสตูรได้ในเวลาเดยีวกัน  

-ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ 
รับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ  
5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 เรือ่ง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 

-ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-กรณีคณุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องมีตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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ตารางที่ 3.6 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประเภท/จำนวน คำนิยาม คุณวุฒิ/คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
(อย่างน้อย 3 คน) 
 
 

อาจารย์ประจำหลักสตูรที่มภีาระหน้าท่ีในการ
บริหารและพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการ
สอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผล และการพฒันาหลักสตูร 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำ
หลักสตูรนั้นตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษา  
โดยจะเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรเกินกว่า 
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมไ่ด้ ยกเว้นหลักสตูร
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลกัสูตร ในกรณี
นี้ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ 
ไม่เกิน 2 คน สำหรับหลักสูตรปรญิญาโทและ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน สามารถใช้
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได ้

-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-หรือข้ันต่ำคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องมีตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง  
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 เรื ่องต้องเป็น
ผลงานวิจยั 

-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-กรณีมีคณุวุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเท่า ต้องมีตำแหน่ง
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ  
5 ปีย้อนหลัง  

 

หมายเหตุ  

-กรณีที่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสตูรจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 

-กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้

คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณ ี
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ตารางที่ 3.7 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ประเภท/จำนวน คำนิยาม คุณวุฒิ/คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธห์ลัก 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก  
ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-หรือข้ันต่ำคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องมีตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย 

-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-กรณีมีคณุวุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเท่า ต้องมีตำแหน่งศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา
ของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้ร ับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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ตารางท่ี 3.8 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ประเภท/จำนวน คำนิยาม คุณวุฒิ/คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม  
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่
1. อาจารย์ที ่ปร ึกษาวิทยานิพนธ์ร ่วมที ่เป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำ 
หรือนักวิจัยประจำ 
 
2. อาจารย์ที ่ปร ึกษาวิทยานิพนธ์ร ่วมที ่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ในหลักสูตรปริญญาโท อาจมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมหรือไม่ก็ได้ 
 
สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ต้องมีอาจารย์
ประจำหลักส ูตร หร ืออาจารย์ประจำ หรือ
นักวิจัยประจำ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วม
เป็นที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์อย่างน้อย  
1 คน 

 
 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่มที่เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสตูร หรืออาจารย์ประจำ หรอืนักวิจัยประจำ 
-ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย ์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 
 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่มที่เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสตูร หรืออาจารย์ประจำ หรอืนักวิจัยประจำ 
-ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย ์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

2. อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรบั ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
-กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมม่คีุณวุฒิหรือผลงานทาง
วิชาการตามที่กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่มที่เป็นผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก 
-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
-กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมม่คีุณวุฒิหรือผลงานทาง
วิชาการตามที่กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
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ตารางท่ี 3.9 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
ประเภท/จำนวน คำนิยาม คุณวุฒิ/คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
อาจารย์ผู้สอน 
(ไม่จำกัดจำนวน) 

ประกอบด้วยผู้สอน 2 ประเภท ดังนี้ 
1) อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคคลที่
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. 
รศ. และ ศ. และตำแหน่งอ่ืนท่ี
เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดิ
สอนหลักสูตรนั้น ตามที่
สถาบันอุดมศึกษากำหนด หรือบุคคล
ในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วม
ผลิต ซึ่งมหีน้าท่ีรับผิดชอบตาม 
พันธกิจของการอุดมศึกษาและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคณุวุฒิะดบั
อุดมศึกษา สำหรับอาจารย์ประจำที่
สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหมต่ั้งแต่
เกณฑ์มาตรฐานนี้เริม่ใช้บังคับต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนด  
2) อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผูส้อนที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจำ 
 

-คุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาของรายวิชาที่สอนและต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอน 
-มีผลงานทางวิชาการที ่ไม่ใช่ส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที ่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เร ื ่องในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง  
-กรณีอาจารย์พิเศษท่ีไม่มีคณุวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณเ์ป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความ
จำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมอีาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนและพฒันานักศึกษา ตลอดระยะเวลา
ของการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอด
ระยะเวลาของการจดัการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ด้วย 

-คุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ขั ้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตำแหน่ง รศ.หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาท่ี
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอน 
-มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
-กรณีอาจารย์พิเศษท่ีไม่มีคณุวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณเ์ป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาทีส่อน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้
อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจดัการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ด้วย 
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ตารางท่ี 3.10 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนกรณีอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา 
ประเภท/จำนวน คำนิยาม คุณวุฒิ/คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
อาจารย์ผู้สอน 
กรณีอาจารย์ใหม่ท่ี
ยังไม่มผีลงานทาง
วิชาการหลังสำเร็จ
การศึกษา 

-เป็นอาจารย์ประจำ 
-มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 

อาจารย์ใหม่ที่มคีุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มผีลงานทาง
วิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารยผ์ู้สอนใน
ระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสตูร อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ในระดับปรญิญา 
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเรจ็การศึกษาอยา่งน้อย 1 
เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 
5 ปี 

อาจารย์ใหม่ที่มคีุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มผีลงานทาง
วิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารยผ์ู้สอนในระดับ
ปริญญาเอกได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าท่ีเป็นอาจารยป์ระจำหลักสูตร 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญา ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี 
หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี 
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6) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 

ตารางท่ี 3.11 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 
ระดับ ผลการศึกษา การสอบ การเผยแพร่ผลงาน 

ปริญญาโท 
  1) แผน 1 

 
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่
กำหนดในหลักสูตร (ถ้ามี) 

ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 
ไม่ต่ำกว่า 3.00  

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า 

 

 
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จนบรรลุผลลัพธ์
การเรยีนรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับบัณฑติศึกษา  
สำหรับการสอบปากเปลา่ให้ดำเนนิการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ี
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งคุณสมบัติเป็นไปตามคณุสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ข้อ 9.3.4 ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2565) โดยเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได ้

 
-ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยไดร้ับการเผยแพร่ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวชิาการอื่น ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด 
 

  2) แผน 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่
กำหนดในหลักสูตร 
ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 

ไม่ต่ำกว่า 3.00  
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ

เทียบเท่า 
 

สอบผ่านการสอบประมวลความรูด้้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชา
นั้น พร้อมท้ังเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย จนบรรลผุลลัพธ์การเรยีนรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา  
สำหรับการสอบปากเปลา่ให้ดำเนนิการโดยคณะกรรมการสอบที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด  
และเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟังได ้

- 
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ระดับ ผลการศึกษา การสอบ การเผยแพร่ผลงาน 
ปริญญาเอก 
  1) แผน 1 

 -สอบผ่านการสอบวัดคณุสมบัติ เพื่อเป็นผู้มีสทิธิขอทำวิทยานิพนธ์เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลผุลลัพธ์การ
เรียนรูต้ามมาตรฐานคุณวุฒิระดบับัณฑิตศึกษา   
สำหรับการสอบปากเปลา่ให้ดำเนนิการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ี
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งตาม (ข้อ 9.4.4 ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565) ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และตอ้งเป็นระบบเปดิให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ 
เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธ์ิในการสอบประกอบด้วย องค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณา
จากข้อความแห่งการรเิริ่ม และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
-สอบผ่านการสอบวัดคณุสมบัติ เพื่อเป็นผู้มีสทิธิขอทำวิทยานิพนธ์เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลผุลลัพธ์การ
เรียนรูต้ามมาตรฐานคุณวุฒิระดบับัณฑิตศึกษา   
สำหรับการสอบปากเปลา่ให้ดำเนนิการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ี
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งตาม (ข้อ 9.4.4 ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565) ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และตอ้งเป็นระบบเปดิให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ 
เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธ์ิในการสอบประกอบด้วย องค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณา
จากข้อความแห่งการรเิริ่ม และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 
 
 
 
 

-ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาตทิี่มี
คุณภาพตามประกาศทีค่ณะกรรมการกำหนด อย่างน้อย 2 เรื่อง หรอื 
-ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศทีค่ณะกรรมการกำหนด อย่างนอ้ย 
1 เรื่อง และเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ อย่างน้อย 1 
เรื่อง หรือไดร้ับสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 สิทธิบัตร 
-กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รบั
การประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดยีวกัน
หรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
-สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคณุภาพตามที่
คณะกรรมการกำหนด 
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ระดับ ผลการศึกษา การสอบ การเผยแพร่ผลงาน 
  2) แผน 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วน 

ตามที่กำหนดในหลักสตูร 
ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 

ไม่ต่ำกว่า 3.00  
จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

หรือเทียบเท่า 

 -ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาตทิี่มี
คุณภาพตามประกาศทีค่ณะกรรมการกำหนด หรือไดร้ับสิทธิบตัร หรือ
เป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ทีส่ามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
-กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รบั
การประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดยีวกัน
หรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
-สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที ่มีคุณภาพตามที่
คณะกรรมการกำหนด 
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7) ชื่อประกาศนียบัตรและช่ือปริญญา 

หากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ

สำหรับสาขาวิชาไว้แล้วให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้

กำหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา

ในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื ่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ตามที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด (ใช้แนวทางนี้ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)  
 

  8) การประกันคุณภาพของหลักสูตร 

  ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา

กำหนด  
 

 3.1.3 แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากล ASEAN University Network Quality 

Assurance : AUNQA 

 ตามที่สถาบันมีนโยบายสนับสนุนให้แต่ละคณะเข้ารับการประเมินตามแนวทางการประกันคุณภาพ

หลักสูตรระดับสากล ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA และคณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(MPA) และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ในปี พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 

ตามลำดับ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จึงควรวางแนวทางเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพดังกล่าวใน

อนาคตด้วย โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคู่มือฉบับนี้ อยู่ในส่วนของการจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcomes-ELOs) ในหมวดที่ 4 ของแบบฟอร์ม มคอ.2 (เล่มหลักสูตร) หมวดที่ 4     

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

 โดยในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องจัดทำผลการเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยสี่ด้าน ได้แก่      

1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านจริยธรรม 4) ด้านลักษณะบุคคล และแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียด

ในบทที่ 4 ต่อไป 
 

 3.1.4 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

 ปัจจุบันสถาบันได้ใช้ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2563 ซึ่งปรับปรุงโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มากยิ่งขึ้น จากฉบับก่อน

หน้าคือฉบับ พ.ศ.2561 (ได้ดำเนินการปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา      

พ.ศ. 2558 เป็นหลัก) โดยข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วย 16 หมวดและบทเฉพาะ

กาล ดังนี้ 
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  หมวด 1 หลักสูตรและระบบจัดการศึกษา 

  หมวด 2 ประเภทและคุณสมบัติของนักศึกษา 

  หมวด 3 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

  หมวด 4 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเข้าเรียน 

  หมวด 5 การเพ่ิม การเพิกถอน และการเปลี่ยนฐานะการลงทะเบียน 

  หมวด 6 วิทยานิพนธ์ 

  หมวด 7 การลาพักการศึกษา 

  หมวด 8 การเปลี่ยนคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการโอนหน่วยกิต 

  หมวด 9 การปรับสภาพ 

  หมวด 10 ผลการศึกษา 

  หมวด 11 การสอบประมวลความรู้ 

  หมวด 12 กรรมการสอบประมวลความรู้ 

  หมวด 13 สภาพรอพินิจและการสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  หมวด 14 การสำเร็จการศึกษา 

  หมวด 15 เกียรตินิยม 

  หมวด 16 การขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญา 

 อย่างไรก็ตาม เนื ่องจากประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ได้ประกาศมา ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้เขียนคาดว่าสถาบันจะ

ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับล่าสุด ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงใดๆ ผู้เขียนขอ

อนุญาตมาปรับแก้ไขคู่มือฉบับนี้ต่อไปในอนาคต 
 

 3.1.5 แบบฟอร์มหลักสูตร  

  1) รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 

  คือคำอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้บัณฑิต

บรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กำหนดไว้ในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่ง

แต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม

ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดทำ

รายละเอียดของหลักสูตร 
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รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจ

ถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทำให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนสำเร็จแล้วจะบรรลุ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบใน

การเรียนเพื่อนำไปสู่คุณวุฒิตามที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร จะช่วยให้นั กศึกษา

เลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถ

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงาน  

โดยปัจจุบันไม่มีแบบฟอร์มหลักสูตรกำหนดไว้ หากใช้ มคอ.2 (แบบฟอร์มหลักสูตรเดิมก่อนที่

จะมีการประกาศใช้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565) ก็สามารถใช้ได้เนื่องจากมีความ

ครอบคลุม หรืออาจนำเสนอในรูปแบบอื่นก็สามารถทำได้ โดยยึดตามกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ข้อที่ 12  

  2) มคอ.04, มคอ.06 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท และระดดับปริญญาเอก (ตามลำดับ) 

  คือแบบรายงานสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่จัดทำเมื่อหลักสตูร

ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันเรียบร้อยแล้ว โดยแบบรายงานจะมีหมวดและเป็นการสรุปรายละเอียดจาก 

มคอ.2 มีรายละเอียดประกอบด้วย 8 หมวด เช่นเดียวกับ มคอ.2  
 

 

3.2 วิธีการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะ ดำเนินการภายใต้ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์       

ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งมีการกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการไว้ ดังนี้ 

ในการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ ให้คณะนำเสนอเฉพาะกรอบหลักการและเหตุผลที่แสดงแนวทางความ

พร้อมของหลักสูตร ความต้องการของสังคม และประโยชน์จากการเปิดหลักสูตร รวมถึงความยั่งยืนของ

หลักสูตร เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) และสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบ

ให้ดำเนินการต่อไป  

เมื่อสภาสถาบันอนุมัติกรอบหลักการแล้ว ให้คณะเสนอรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ที่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตลอดจนระเบียบ 

ข้อบังคับของสถาบัน แล้วนำเสนอท่ีประชุมตามข้ันตอน ดังนี้ 

 - ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) เพ่ือพิจารณา 

 - สภาวิชาการ เพื่อพิจารณา 

 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) เพ่ือทราบ  
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 - สภาสถาบัน เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(หมายเหตุ ปรับชื่อที่ประชุมจากประกาศฯ ให้เป็นชื่อที่ประชุมในปัจจุบันแล้ว) 

 โดยการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน ผู้เขียนจะนำเสนอรายละเอียดในบทที่ 4 ต่อไป  

 

3.3 เงื่อนไข/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 3.12 ประเด็นและรายละเอียดเงือ่นไข/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด 
1 ระยะเวลาการดำเนินการ

พัฒนาหลักสูตร 
ในประเด็นของระยะเวลาการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร มีเงื่อนไขท่ีควรระวังดังนี้ 
      1) เนื่องจากการพิจารณาเพ่ือเสนอหลักสูตรไปยังที่ประชุมของสถาบัน จะต้อง
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งกรอบหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร 
การดำเนินการต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงช่วงเวลาการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ด้วย (ปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวัน
จันทร์บ่าย สัปดาห์ที่สองของทุกเดือน)  
      2) สำหรับการประชุมต่างๆ ที่เก่ียวข้องในระดับสถาบัน มีกำหนดการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาดังนี้  
      - ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) (วันพุธ
สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน) 
      - ที่ประชุมสภาวิชาการ (วันอังคารสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน) 
      - ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) (วันพุธสัปดาห์ที่ 4  
ของทุกเดือน) 
      - ที่ประชุมสภาสถาบัน (วันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน) 
      3) เนื่องจากสถาบันจะต้องเสนอให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพ่ือพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หาก
ไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตร ดังนั้น ควรเผื่อช่วงเวลาสำหรับการดำเนินการนี้ด้วย 
      4) ในบางครั้งที่ประชุมของสถาบัน (โดยเฉพาะสภาวิชาการและสภาสถาบัน)  
จะมีการพิจารณาปรับชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา ชื่อปริญญา จึงไม่สามารถ
ประชาสัมพันธ์ชื่อหลักสูตรใหม่ได้จนกว่าสภาสถาบันจะอนุมัติหลักสูตร ดังนั้น  
ควรเผื่อช่วงเวลาสำหรับการดำเนินการนี้ด้วย 

2 แนวทางการประกัน
คุณภาพหลักสูตรระดับ

เนื่องจากสถาบันมีนโยบายสนับสนุนให้แต่ละคณะเข้ารับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ระดับนานาชาติของ AUN-QA ดังนั้น ในแต่ละข้ันตอนการดำเนินการควรคำนึงถึงการ



 

38 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด 
สากล ASEAN 
University Network 
Quality Assurance 
(AUN-QA) 

เข้ารับการประเมินคุณภาพดังกล่าวไว้ด้วย โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างประเด็นสำคัญ 
ดังนี้ 
      1) การวิพากษ์หลักสูตรและการเก็บข้อมูลผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควร
ครบถ้วนและมีรายละเอียดสอดคล้องกับแนวทางของ AUN-QA เช่น ผู้ใช้บัณฑิต 
(นายจ้าง) ควรเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะหรือหลักสูตรที่จะเข้ารับการประเมิน 
      2) กรณีการพัฒนาหลักสูตรใหม่จะไม่มีศิษย์เก่าของหลักสูตรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย อาจพิจารณาเป็นศิษย์เก่าของคณะ และให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมจากองค์กรตา่งๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ หากเป็นศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีความ
ต้องการแรงงานเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่กำลังพัฒนาได้ก็จะเป็นประโยชน์มาก   
      3) การจัดทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จะต้องครบถ้วนตามที่สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และแนวการ
ปฏิบัติของสถาบันกำหนด รวมถึงจะต้องสื่อสารให้อาจารย์ผู้สอนเข้าใจแนวทางการ
จัดทำ Curriculum Mapping ดังกล่าวให้ครบถ้วนด้วย  
      4) เนื่องจากการจัดทำ Curriculum Mapping มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ควร
จัดทำร่างข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนล่วงหน้าของการประชุมพิจารณา แล้วเวียนให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนการประชุม เพ่ือความราบรื่นในการประชุมและการจัดทำ
เอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป 

3 การกำหนดชื่อหลักสูตร
และรายวิชาในหลักสูตร 

      ควรหลีกเลี่ยงการกำหนดชื่อหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรทับซ้อน/ใกล้เคียง
กับหลักสูตรอื่นๆ ในสถาบัน เพื่อให้สถาบันมีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เป็น
ทางเลือกแก่ผู ้ที ่สนใจศึกษาโดยไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่าง และยังป้องกันความขัดแย้ง
ระหว่างคณะ อีกทั้งยังลดการเสียเวลาในการพัฒนาหลักสูตรที่อาจจะไม่สามารถเปิด
สอนได้ (ที่ผ่านมาเคยมีกรณีที ่คณะหนึ่งเสนอปรับปรุงหลักสูตรโดยขอเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรของคณะอื่นในสถาบัน และต้องถอนเรื่องในขั้นตอน
การพิจารณาโดยสภาสถาบันแล้ว ในปี พ.ศ.2557)  
      โดยเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรอาจพิจารณาจัดทำข้อมูลหลักสูตร
ทั้งหมดของสถาบัน (อาจรวมถึงกรณีศึกษาในปี พ.ศ.2557) เพ่ือประกอบการพิจารณา
กำหนดชื่อหลักสูตรและรายวิชาให้คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรด้วย 
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3.4 วิธีการทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรจะต้องประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย      

ทั้งภายในคณะ (ได้แก่ คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะ เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานในกลุ่มงาน

ที่เกี่ยวข้อง) ภายในสถาบัน (เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่งานประชุมต่างๆ คณะกรรมการในที่

ประชุมต่างๆ) และภายนอกสถาบัน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในบางกรณี) ผู ้เขียนจึงขอสรุปวิธีการทำให้

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวม ดังนี้  

1) ตั้งใจปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานพัฒนา

หลักสูตรเป็นไปอย่างราบรื่นและทันเวลาตามท่ีได้กำหนดไว้  

2) จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการพิจารณาในการประชุมระดับต่างๆ ทั้งในระดับ

คณะและระดับสถาบันให้ครบถ้วน สมบูรณ์ มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้  

3) จัดส่งเอกสารสำหรับเสนอที่ประชุมต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ครบทุกรายการ ตรงตาม

กำหนดเวลาอย่างครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ เพ่ือความไม่เสียเวลาในการปรับแก้ไข ทั้งของ

ตนเองและเจ้าหน้าที่งานประชุมต่างๆ  

4) เมื่อต้องประสานงานให้สื่อสารอย่างตรงประเด็น กระชับ ได้ใจความเพ่ือประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน แต่ต้องรักษาความมีมนุษย์สัมพันธ์และสุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกสถาบัน  

5) รักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต) เป็น

ความลับ ไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในการอื่นท่ีผู้ให้ข้อมูลมิได้อนุญาตไว้ 

 

3.5 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร 

ตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2552 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2552 ได้กำหนดว่า “จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม

ที่แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้น ไว้เป็นหลัก 

เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของ

ตน ประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 

และผู้ร่วมงาน จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ชุมชน ประชาชน และสังคม และการกระทำความผิดอัน

เป็นวินัยร้ายแรง โดยในที่นี้ ผู้เขียนขอระบุถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรเป็นหลัก  
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1) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน  

- ปฏิบัติหน้าที ่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั ่นเพียร ถูกต้อง 

สมเหตุสมผล โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ องค์การ ผู้รับบริการ และ

ประชาชนเป็นสำคัญ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (ข้อ 8.4)  

- มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทำงาน 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (ข้อ 8.6)  

- ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่สถาบัน ไม่ทอดทิ้ง หรือละทิ้งหน้าที่ของตนเองในการ

ปฏิบัติงาน (ข้อ 8.7) 

- รักษาความลับที ่สถาบันต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติ       

(ข้อ 8.8) 

2) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน  

- เคารพและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 

และระเบียบขององค์การโดยปราศจากอคติ (ข้อ 9.1) 

- ให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู ้ร่วมงานทั ้งในด้านการให้ความคิดเห็น และการ

แก้ปัญหาร่วมกัน การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้

ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ (ข้อ 9.4) 

- ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำใจและมนุษย์สัมพันธ์

อันดี (ข้อ 9.6) 

3) จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ชุมชน ประชาชน และสังคม  

- ละเว้นจากการเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือจาก

ความไว้วางใจ โดยมิชอบจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ (ข้อ 10.4) 

4) การกระทำความผิดอันเป็นวินัยร้ายแรง 

- การเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือจากความ

ไว้วางใจ โดยมิชอบจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ (ข้อ 12.4) 
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บทที่ 4 

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 ในบทนี้จะประกอบด้วยรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตร

ใหม่ ซึ่งผู้เขียนได้ยึดตามแนวทางตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 

เรื่อง ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง และแนวปฏิบัติของสถาบัน รวมถึงประสบการณ์

ปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประกอบด้วยแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการจัดทำกรอบหลักสูตรและ

รายละเอียดหลักสูตร (แบบฟอร์มรูปเล่มหลักสูตร) รายละเอียดแบบฟอร์มที่ต้องเสนอพร้อมหลักสูตร และ

รายละเอียดการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบหลักสูตรของสถาบัน (reg.nida.ac.th/tqf)      

 

4.1 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

สัญลักษณ์และความหมายของ Work Flow มีดังนี ้

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงสัญลักษณ์และความหมายของ Work Flow 

สัญลักษณ์ ชื่อเรียก ความหมาย 
 
 
 

จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ใช้แทนจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงาน 

 
 
 

การปฏิบัติงาน/กิจกรรม ใช้แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานหรือประมวลงาน 

 
 
 

การตัดสินใจ ใช้แทนการตัดสินใจ ทางเลือก การพิจารณา 

 
 
 

ทิศทาง ใช้แทนทิศทางขั้นตอนการดำเนินงาน ตามทิศของ
หัวลูกศรที่ชี้ไป 

 
 
 

จุดเชื่อมต่อ ใช้แทนจุดเชื่อมต่อของผังงาน 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงรายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร (Flow Chart) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 
 

  

 ขั้นตอนที่ 1  
จัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยประสานงานแจ้งกลุ่มงานแผน
และพัฒนา เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน 

- จนท.พัฒนาหลักสูตร 
- กลุ่มงานแผนและ
พัฒนาของคณะ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร 

 ขั้นตอนที่ 2 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสตูร ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ 
 

- คณะกรรมการประจำ
คณะ 
- จนท.พัฒนาหลักสูตร 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
พัฒนาหลักสตูร (หรือช่ืออ่ืน) 
- มติ/รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ 

 ขั้นตอนที่ 3 
รวบรวมผลสำรวจความคิดเห็น/ข้อมลูตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำรวจ
ความต้องการของหลักสูตร ผลสำรวจการจ้างงาน ความพึงพอใจ
ของผู้จ้างงาน ความพึงพอใจของนักศึกษา) 

- คณะทำงานพัฒนา
หลักสตูร 
- จนท.พัฒนาหลักสูตร 
 

- แบบสำรวจความต้องการ
หลักสตูร 
- ผลการสำรวจต่างๆ จาก
กองแผนงาน 

 ขั้นตอนที่ 4 
พิจารณากำหนดการวิพากษ์หลักสูตร (กำหนดวันเวลา  
และผู้เข้าร่วม) 

- คณะทำงานพัฒนา
หลักสตูร 
- จนท.พัฒนาหลักสูตร 

 

 ขั้นตอนที่ 5 
จัดการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย ได้แก่ ตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- คณะทำงานพัฒนา
หลักสตูร 
- จนท.พัฒนาหลักสูตร 

- หนังสือเชิญร่วมวิพากษ์
หลักสตูร 
- เอกสารสำหรับเบิก
ค่าตอบแทนหรือค่าเดินทาง 
 

เริ่มม 

จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร 

จัดทำคำสั่งแต่งต้ัง 

รวบรวมผลสำรวจ/ข้อมูล 

วิพากษ์หลักสูตร 

1 

กำหนดการวิพากษห์ลักสูตร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 6 

สรุปการวิพากษ์หลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร 
และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
 

- คณะทำงานพัฒนา
หลักสตูร 
- จนท.พัฒนาหลักสูตร 
 
 

- เอกสารสรุปการวิพากษ์/
รายงานการประชุม 

 ขั้นตอนที่ 7 
คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรจัดทำกรอบหลักสูตร จากประเด็นสำคญั
จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อเตรียมเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาต่อไป 
 

- คณะทำงานพัฒนา
หลักสตูร 
- จนท.พัฒนาหลักสูตร 

- แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อ
พิจารณาในที่ประชุมของ
คณะ 
- ร่างกรอบหลักสตูร 
- ข้อมูลการสำรวจความ
ต้องการของหลักสตูร 
- ภาระงานวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

                                                          ไม่เห็นชอบ 
 
 
                                                 
                                             เห็นชอบ                                              

ขั้นตอนที่ 8 
ที่ประชุมกรรมการประจำคณะพิจารณากรอบหลักสูตร 
 
 

- คณะทำงานพัฒนา
หลักสตูร 
-ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ 

- กรอบหลักสูตร 

                                                                 
 
                                                                   
                                             ถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 9 
เสนอเรื่องให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ และบรรจุวาระเข้าที่
ประชุม ทคบ.ด้านการศึกษา 
 

- จนท.พัฒนาหลักสูตร 
- กองบริการการศึกษา 

- บันทึกเสนอกรอบหลักสูตร 
- กรอบหลักสตูรที่ได้รับการ
เห็นชอบ/ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว  
 

1 

สรุปการวิพากษห์ลักสูตร 

จัดทำกรอบหลักสูตร 

พิจารณากรอบหลักสูตร

หลักสตูร 

เสนอเรื่องให้ ทคบ.       

ด้านการศึกษา 

2 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 8                                                                                                                
 
 
        ไม่เห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 10 
ที่ประชุม ทคบ.ด้านการศึกษา พิจารณากรอบหลักสูตร 
 
 

- ที ่ประชุม ทคบ.ด้าน
การศึกษา 
-รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หรือประธาน
คณะทำงานพัฒนา
หลักสตูร 

- มติที่ประชุม ทคบ.ด้าน
การศึกษา 
- รายงานการประชุม ทคบ.
ด้านการศึกษา 

      ไม่เห็นชอบ                  เห็นชอบ ขั้นตอนที่ 11 
ที่ประชุม ทคบ. พิจารณากรอบหลักสูตร 
 
 

- ที ่ประชุม ทคบ.ด้าน
การศึกษา 
 

- หนังสือเสนอเข้าที่ประชุม 
ทคบ. (กรณีมีการปรับแกไ้ข
จากท่ีประชุม ทคบ.ด้าน
การศึกษา) 
- รายงานการประชุม ทคบ. 

                                            เห็นชอบ                                 
 
 
           ไม่อนุมัติ   
                                             อนุมัติ 

ขั้นตอนที่ 12 
ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร 
 

- ที่ประชุมสภาสถาบัน 
-คณบดี หรือรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ หรือ
ประธานคณะทำงาน
พัฒนาหลักสตูร 

- มติที่ประชุม/รายงานการ
ประชุมสภาสถาบัน 

 ขั้นตอนที่ 13 
จัดทำรายละเอียดหลกัสูตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
พิจารณา 

- คณะทำงานพัฒนา
หลักสตูร 
- จนท.พัฒนาหลักสูตร 

- มติที่ประชุม/รายงานการ
ประชุมสภาสถาบัน 
- แบบฟอร์มหลักสตูร 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร/
ข้อบังคับต่างๆ 
 

2 

พิจารณากรอบ

หลักสูตรหลักสตูร 

จัดทำรายละเอยีดหลักสูตร 

3 

พิจารณากรอบหลักสูตร

หลักสตูร 

1 

พิจารณากรอบหลักสูตร

หลักสตูร 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       ขั้นตอนที่ 13 
 
                  ไม่ถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 14 
ที่ประชุมกรรมการประจำคณะพิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
 
 

- คณะทำงานพัฒนา
หลักสตูร 
-ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ 

- แบบฟอร์มหลักสูตร 
- รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำคณะ 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร/
ข้อบังคับต่างๆ 
 

                                            ถูกต้อง  
 

 

ขั้นตอนที่ 15 
เสนอรายละเอียดหลักสตูรให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ และ
บรรจุวาระเข้าที่ประชุม ทคบ.ด้านการศึกษา 
 

- กองบริการการศึกษา 
- จนท.พัฒนาหลักสูตร 

- บันทึกเสนอหลักสูตร 
- แบบฟอร์มหลักสูตร 
 

                                                ถูกต้อง  
  
 
 
 เห็นชอบ                               
                                           เห็นชอบมีข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ 16 
ที่ประชุม ทคบ.ด้านการศึกษา พิจารณาเล่มหลักสูตร 
 
 

- ที ่ประชุม ทคบ.ด้าน
การศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หรือประธาน
คณะทำงานพัฒนา
หลักสตูร 

- แบบฟอร์มหลักสูตร 
- มติที่ประชุม ทคบ.ด้าน
การศึกษา 
- รายงานการประชุม ทคบ.
ด้านการศึกษา 
 

 ขั้นตอนที่ 17 
ปรับแก้เลม่หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ทคบ. 
ด้านการศึกษา  
เสนอเอกสารหลักสตูรให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ และบรรจุ
วาระเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ 
 
 

- คณะทำงานพัฒนา
หลักสตูร 
- จนท.พัฒนาหลักสูตร 
-ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ (หาก
เกี่ยวข้อง) 
- กองบริการการศึกษา 

- มติที่ประชุม ทคบ.ด้าน
การศึกษา 
- รายงานการประชุม ทคบ.
ด้านการศึกษา 
- แบบฟอร์มหลักสูตร 
 

3 

เสนอเรื่องให้ ทคบ.       

ด้านการศึกษา 

พิจารณาหลักสูตร 

ปรับแก้เล่มหลักสูตรและ

เสนอวาระให้สภาวิชาการ 

4 

พิจารณาหลักสูตร 

3 

4 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                                                                       
 
   
เห็นชอบ  
 
                                            เห็นชอบมีข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ 18 
ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
 
 

- ที่ประชุมสภาวิชาการ 
- กองบริการการศึกษา 
- คณบดี หรือรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
 

- แบบฟอร์มหลักสูตร 
- มติ/รายงานการประชุม 
สภาวิชาการ 
 

 ขั้นตอนที่ 19 
ปรับแก้เลม่หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาวิชาการ 
 
 

- คณะทำงานพัฒนา
หลักสตูร 
- จนท.พัฒนาหลักสูตร 
- ที่ประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ (หากเกีย่วข้อง) 

- มติที่ประชุมสภาวิชาการ 
- แบบฟอร์มหลักสูตร 
 

                                                                          
 
 
                                             รับทราบ 
 

ขั้นตอนที่ 20 
เสนอที่ประชุม ทคบ.เพื่อทราบหลักสูตร 
 

- ที่ประชุม ทคบ. 
 

- หนังสือเสนอเข้าที่ประชุม 
ทคบ./สภาสถาบัน (กรณีมี
การปรับแกไ้ขจากท่ีประชุม
สภาวิชาการ) 
- รายงานการประชุม ทคบ. 

                                                                           
 
 
              ไม่อนุมัติ                       อนุมัติ 

ขั้นตอนที่ 21 
ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 
 

- ที่ประชุมสภาสถาบัน 
- คณบดี หรือรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

- หนังสือเสนอเข้าที่ประชุม 
ทคบ./สภาสถาบัน (กรณีมี
การปรับแกไ้ขจากท่ีประชุม
สภาวิชาการ) 
- มติที่ประชุม/รายงานการ
ประชุมสภาสถาบัน 

4 

กลั่นกรองหลักสตูร 

ปรับแก้เล่มหลักสูตร 

เสนอ ทคบ. 

เพื่อทราบหลักสูตร 

อนุมัติหลักสูตร 

5 
สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 22 

จัดทำเล่มหลักสูตรและแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 
ส่งกองบริการการศึกษา และส่งเลม่หลักสูตรใหเ้จ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
 

- จนท.พัฒนาหลักสูตร 
 

- แบบฟอร์มหลักสูตร 
- แบบฟอร์ม มคอ.04,  
มคอ.06 

 ขั้นตอนที่ 23 
กรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบหลักสูตรของสถาบัน  
(reg.nida.ac.th/tqf) 
 

- จนท.พัฒนาหลักสูตร 
- กองบริการการศึกษา 

- ระบบหลักสูตรของสถาบัน  
(reg.nida.ac.th/tqf) 

 ขั้นตอนที่ 24 
สถาบันดำเนินการเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งหลักสูตรที่ผ่านการให้ความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

- กองบริการการศึกษา - แบบฟอร์มหลักสูตร 
- แบบฟอร์ม มคอ.04,  
มคอ.06 
- แผ่น CD ไฟล์เล่มหลักสตูร 

 ขั้นตอนที่ 25 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตอบรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
และกองบริการการศึกษาส่งเรื่องแจ้งคณะเพื่อทราบ 

- สป.อว. 
- กองบริการการศึกษา 

- หนังสือตอบรับทราบให้
ความเห็นชอบหลักสูตร 

 ขั้นตอนที่ 26 
สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตร 
 

- สำนักงาน ก.พ. 
 

- หน ังส ือแจ ้งการร ับรอง
คุณวุฒิหลักสูตร 

 สิ้นสุด 
 

  

5 

จัดทำหลักสูตรและ มคอ.04 

กรอกข้อมูลหลักสูตร 

ส่งหลักสูตรไปยัง สป.อว. 

สป.อว.รับทราบ 

ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 มารุต พัฒผล.(2562: 8-13) ให้ความหมายของระบบการร่างหลักสูตรว่า เป็นกระบวนการพัฒนาเอกสาร

หลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เอกสารหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สิ่งกำหนดหลักสูตร 2) การกำหนดรูปแบบของ

หลักสูตร 3) การพัฒนาเอกสารหลักสูตร 4) การสอบทานคุณภาพหลักสูตร  ซึ่งผู้เขียนพิจารณาแล้วว่ามีความ

สอดคล้องกับกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  

1) การวิเคราะห์สิ่งกำหนดหลักสูตร : ขั้นตอนที่ 3-6 การรวบรวมผลสำรวจความคิดเห็น/ข้อมูลต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง การพิจารณากำหนดการวิพากษ์หลักสูตร การจัดการวิพากษ์หลักสูตร และการสรุปการวิพากษ์หลักสูตร  

2) การกำหนดรูปแบบของหลักสูตร : ขั้นตอนที่ 7-12 การจัดทำกรอบหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณา

เห็นชอบ/อนุมัติของที่ประชุมระดับคณะและสถาบัน 

3) การพัฒนาเอกสารหลักสูตร : ขั้นตอนที่ 13-21 การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณา

เห็นชอบ/อนุมัติของที่ประชุมระดับคณะและสถาบัน 

4) การสอบทานคุณภาพหลักสูตร : ขั้นตอนที่ 18-21 การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยสภาวิชาการ

และสภาสถาบัน  
 

เนื่องจากรายละเอียดในการพัฒนาหลักสูตรใหม่มีค่อนข้างมาก ผู้เขียนจึงขออธิบายรายละเอียดในแต่ละ

ขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบเท่าที่สามารถดำเนินการได้ในแต่ละขั้นตอนด้วย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 : จัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตร 

จัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยประสานงานแจ้งกลุ่มงานแผนและพัฒนา เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ

ราชการของสถาบัน ในช่วงเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณประจำปี (ประมาณเดือนพฤษภาคม 

– เดือนมิถุนายนของทุกปี) แต่หากไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องดำเนินการขอปรับแผนก่อน (ประสานงานผ่าน

กลุ่มงานแผนและพัฒนาของคณะเช่นเดียวกับการจัดทำแผน)  

และเนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (เช่น ค่าตอบแทน ค่ายานพาหนะ ค่า

เลี้ยงรับรอง ของผู้เข้าร่วมการวิพากษ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ) กลุ่มงานการศึกษาจะต้องเขียนโครงการพัฒนาหลักสูตร

สำหรับการขอใช้งบประมาณในส่วนนี้ด้วย โดยมีรายละเอียดของโครงการ ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะได้รับ สถานที่ดำเนินการโครงการ ระยะเวลา ผู้เข้าร่วมโครงการ รูปแบบการจัด 

โครงการ แผนการดําเนินงาน งบประมาณ และวิธีการประเมินผลโครงการ  
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ขั้นตอนที่ 2 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร (หรือชื่ออื่นๆ) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจำคณะแล้ว โดยเป็นคำสั ่งแต่งตั ้งของคณะที่ลงนามโดยคณบดี ควรมีองค์ประกอบของ

คณะทำงานในข้ันต่ำเพ่ือให้ได้มุมมองการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย ดังนี้ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน 

- ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อย่างน้อย 2 คน 

- หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย อย่างน้อย 1 คน 

 

 มีตัวอย่างดังภาพท่ี 4.1 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร 
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ภาพที่ 4.1 ภาพตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร 
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ขั้นตอนที่ 3 : รวบรวมผลสำรวจความคิดเห็น/ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวบรวมผลสำรวจความคิดเห็น/ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยสามารถแบ่งข้อมูลได้ 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ข้อมูลผลการสำรวจต่างๆ จากสถาบัน โดยปัจจุบันกองแผนงานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสำรวจและ

เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสำรวจความพึงพอใจในจัดการเรียนการสอนรายวิชา (ประเมินหลังศึกษาในรายวิชา

เสร็จสิ้น) การประเมินความพึงพอใจในสถาบัน (ประเมินเป็นรายปีการศึกษา) การสำรวจการมีงานทำและความพึง

พอใจในภาพรวมของสถาบัน และการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต เป็นต้น 

2) ข้อมูลของหลักสูตรที่ใกล้เคียงในประเทศและระดับนานาชาติ (ถ้ามี) เพื่อเป็นแนวทางและเป็นคู่เทียบ

ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

3) การสำรวจความต้องการของหลักสูตร โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร เช่น 

ตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร  และที่สำคัญที่สุดคือ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยควรมีข้อคำถามในประเด็นต่างๆ อย่าง

น้อยดงันี้ 

 ประเด็นที ่1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจ (เช่น ประสบการณ์ทำงาน อายุ  

ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับตำแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ) 

 ประเด็นที ่2  ทัศนคติต่อหลักสูตร 

 ประเด็นที ่3  ความคาดหวังที่ต้องการจากบัณฑิตของหลักสูตรนี้ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ประเด็นที ่4  ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษา (เช่น ระยะเวลาการศึกษา ค่าใช้จ่าย) 

 ประเด็นที่ 5  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อหลักสูตรนี้ (คำถามปลายเปิด) 

 

ขั้นตอนที่ 4 : พิจารณากำหนดการวิพากษ์หลักสูตร 

คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร พิจารณากำหนดการวิพากษ์หลักสูตร โดยพิจารณาจากผลสำรวจความ

คิดเห็น/ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ในขั้นตอนที่ 3) โดยสิ่งที่ต้องกำหนด ได้แก่ จำนวนผู้เข้าร่วมวิพากษ์ สัดส่วนของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย รายชื่อผู้ที่จะดำเนินการทาบทามเรียนเชิญ กำหนดการวิพากษ์ และประเด็นในการวิพากษ์ ดัง

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างการกำหนดรายชื่อและสัดส่วนของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาพที่ 4.2 ภาพตัวอย่างการกำหนดรายชื่อและสัดส่วนของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
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ขั้นตอนที่ 5 : จัดการวิพากษ์หลักสูตร 

จัดการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิต 

ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 4 โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร

จะต้องจัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมวิพากษ์ และจัดเตรียมเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการวิพากษ์ให้กับกลุ่มงาน

การเงินและพัสดุ ดังภาพที่ 4.3 ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้วิพากษ์ ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างแบบตอบรับเข้าร่วมวิพากษ์ และ

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน  
 

 
ภาพที่ 4.3 ภาพตัวอย่างหนังสือเชิญผู้วิพากษ์ 
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ภาพที่ 4.4 ภาพตัวอย่างแบบตอบรับเข้าร่วมวิพากษ์ 
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ภาพที่ 4.5 ภาพตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน 
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ขั้นตอนที่ 6 : สรุปการวิพากษ์หลักสูตร 

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรจัดทำเอกสารสรุปการวิพากษ์หลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะทำงานพัฒนา

หลักสูตร เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะต่อไป ดังภาพที่ 4.6 ตัวอย่างการสรุปการวิพากษ์หลักสูตร 
 

 
ภาพที่ 4.6 ภาพตัวอย่างการสรุปการวิพากษ์หลักสูตร 
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ขั้นตอนที่ 7 : คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรจัดทำกรอบหลักสูตร 

คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรจัดทำกรอบหลักสูตร จากประเด็นสำคัญจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการวิพากษ์

หลักสูตร เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาต่อไป  โดยกรอบหลักสูตรที่ดีนั ้นควร

แสดงออกถึงความพร้อมของคณะในการเปิดหลักสูตรในทุกด้าน และต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้  

- ชื่อหลักสูตร (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

- ชื่อปริญญา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

- กำหนดการเปิดเรียน 

- หลักการและเหตุผล 

- วัตถุประสงค์ 

- โครงสร้างหลักสูตร 

- แผนการรับนักศึกษาและแผนการสำเร็จการศึกษา 

- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรและการคำนวณจุดคุ้มทุน 

- ผลการสำรวจการเปิดหลักสูตร 

- เอกสารแนบข้อมูลความพร้อมในการเปิดหลักสูตร (ได้แก่ แผนภาระงานวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระของอาจารย์ประจำหลักสูตรในภาพรวมของคณะเมื่อมีหลักสูตรนี้เพ่ิมขึ้น และ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร) 

โดยข้อมูลความพร้อมในการเปิดหลักสูตร ส่วนของแผนภาระงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของ

อาจารย์ประจำหลักสูตรในภาพรวมของคณะเมื่อมีหลักสูตรนี้  ถือเป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างภาพข้อมูลดังกล่าวมาดังนี้ 

 

ภาพที่ 4.7 ภาพตัวอย่างแผนภาระงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของอาจารย์ประจำหลักสูตรในภาพรวมของคณะ   
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ขั้นตอนที่ 8 : ที่ประชุมกรรมการประจำคณะพิจารณากรอบหลักสูตร 

ที่ประชุมกรรมการประจำคณะพิจารณากรอบหลักสูตร และมีมติเห็นชอบให้เสนอกรอบหลักสูตรไปยัง

สถาบัน  

 

ขั้นตอนที่ 9 : เสนอเรื่องให้กองบริการ และบรรจุวาระเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา 

(ทคบ.ด้านการศึกษา) 

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรจัดทำบันทึกข้อความเสนอกรอบหลักสูตรไปยังสถาบันตามขั้นตอน โดยใน

ขั้นตอนแรกเป็นการเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) พิจารณา และ

เพื่อให้การพิจารณากรอบหลักสูตรเป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น ควรส่งเรื่องให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ

ความถูกต้องล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม เผื่อกรณีจะต้องปรับแก้ไขข้อมูล ก่อนกำหนดการส่งเอกสารเพ่ือเสนอเข้า

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) อย่างน้อย 4 วันทำการ 

 
ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอกรอบการเปิดหลักสูตรไปยังสถาบัน 
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ภาพที่ 4.9 ภาพตัวอย่างกำหนดการประชุมของที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา 

(ทคบ.ด้านการศึกษา) และกำหนดการส่งเอกสาร 

 

ขั้นตอนที่ 10 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) พิจารณากรอบหลักสูตร 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) พิจารณากรอบหลักสูตร โดยรอง

คณบดีฝ่ายวิชาการ หรือประธานคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร เป็นผู้นำเสนอในที่ประชุม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) อาจแบ่งได้ 2 กรณีดังนี้ 

1) ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป  

2) ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ อาจเป็นมติให้คณะพิจารณาทบทวนจัดทำ/ปรับปรุงกรอบ

หลักสูตร หรือจบกระบวนการก็ได้  

กรณีได้รับความเห็นชอบ ทางกองบริการการศึกษาจะดำเนินการเสนอเรื่องไปยังที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบัน (ทคบ.) ให้ต่อไป โดยคณะอาจจะต้องเพิ ่มเติมข้อมูลในกรอบหลักสูตรตามมติที ่ประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.10 
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ภาพที่ 4.10 ภาพตัวอย่างมติที่การประชุมและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้าน

การศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) 

 

ขั้นตอนที่ 11 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) พิจารณากรอบหลักสูตร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) พิจารณากรอบหลักสูตร และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

เจ้าหน้าที ่งานประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) จะดำเนินการจัดทำเอกสารเสนอ       

สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบต่อไป สำหรับคณะ ให้ดำเนินการติดตามมติที่ประชุมในกรณีที่ที่ประชุมมี

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมข้อมูลใดๆ 
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ภาพที่ 4.11 ภาพตัวอย่างมติที่การประชุมและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) 
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ขั้นตอนที่ 12 : ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร 

ที่ประชุมสภาสถาบัน พิจารณากรอบหลักสูตร โดยมีคณบดีและ/หรือประธานคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร 

เป็นผู้เตรียมตอบข้อคำถามจากที่ประชุมสภาสถาบัน และหากที่ประชุมสภาสถาบันมีมติอนุมัติกรอบหลักสูตรแล้ว 

ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 13 โดยที่ประชุมอาจมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำหลักสูตรด้วย  

 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.12 ภาพตัวอย่างมติที่การประชุมและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) 
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ขั้นตอนที่ 13 จัดทำรายละเอียดหลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา 

เนื่องจากรายละเอียดหลักสูตรหรือรูปเล่มหลักสูตร มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ผู้เขียนจึงขอระบุเนื้อหาใน

แต่ละหมวดและหัวข้อโดยสังเขป โดยอ้างอิงจากฟอร์ม มคอ.2 ซึ่งเป็นฟอร์มหลักสูตรก่อนหน้ามีการประกาศ

กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 แต่เนื่องจากแบบฟอร์ม มคอ.2 มี

ความครอบคลุมเนื้อหา จึงขออ้างอิงเป็นแนวทางดังนี้ 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 

1. ชื่อหลักสูตร 

2. ชื่อปริญญา 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 

4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/หลักสูตรอื่นของสถาบัน 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาแรกเข้า 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.7 ระบบการจัดการศึกษา 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

3.1.3 รายวิชา   

3.1.4 แผนการศึกษา   

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 

4.1 คำอธิบายโดยย่อ 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

4.3 ช่วงเวลา 

4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.3 ช่วงเวลา 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
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หมวดที่ 4  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

2. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา ต้องมีอย่างน้อยสี่ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

ความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านจริยธรรม 4) ด้านลักษณะบุคคล 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum  Mapping)  

4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

2. กระบวนการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่ 6  การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

3. นักศึกษา 

4. อาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

ภาคผนวก จะต้องประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อย ดังนี้ 

1. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

2. ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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3. ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา 

4. เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

ขั้นตอนที่ 14 : ที่ประชุมกรรมการประจำคณะพิจารณารายละเอียดหลักสูตร 

ที่ประชุมกรรมการประจำคณะพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามที่คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรจัดทำ 

หากที่ประชุมเห็นชอบ ให้ดำเนินการตามข้ันตอนที่ 15 ต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 15 : เสนอรายละเอียดหลักสูตรให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ และบรรจุวาระเข้าที่ประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) 

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรจัดทำบันทึกข้อความเสนอรายละเอียดหลักสูตรไปยังสถาบันตามข้ันตอน โดยใน

ขั้นตอนแรกเป็นการเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) พิจารณา และ

เพื่อให้การพิจารณาหลักสูตรเป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น ควรส่งเรื่องให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบความ

ถูกต้องล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม เผื่อกรณีจะต้องปรับแก้ไขข้อมูล ก่อนกำหนดการส่งเอกสารเพื่อเสนอเข้า ที่

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา)  อย่างน้อย 4 วันทำการ หากกองบริการ

การศึกษาตรวจสอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำเอกสารหลักสูตรจำนวน 25 ชุดสำหรับกรรมการในที่ประชุม 

ดังตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอรายละเอียดหลักสูตรในภาพที่ 4.13 
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ภาพที่ 4.13 ภาพตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอรายละเอียดหลักสูตรไปยังที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

ด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) 
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ขั้นตอนที่ 16 : ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) พิจารณาเล่มหลักสูตร 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) พิจารณารายละเอียดหลักสูตร 

โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือประธานคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร เป็นผู้นำเสนอในที่ประชุม ทั้งนี้ ผลการ

พิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) อาจแบ่งได้ 2 กรณีดังนี้ 

1) ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 17 

2) ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ อาจเป็นมติให้คณะพิจารณาทบทวนจัดทำ/ปรับปรุง ให้ดำเนินการ

ตามข้ันตอนที่ 13 

กรณีได้รับความเห็นชอบ ทางกองบริการการศึกษาจะดำเนินการเสนอเรื่องไปยังที่ประชุมสภาวิชาการให้

ต่อไป  

 
 

 

 
ภาพที่ 4.14 ภาพตัวอย่างมติที่การประชุมและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร 

ด้านการศึกษา (ทคบ.ด้านการศึกษา) 
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ขั้นตอนที่ 17 : ปรับแก้เล่มหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา 

(ทคบ.ด้านการศึกษา) 

ปรับแก้เล่มหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา (ทคบ.ด้าน

การศึกษา) โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้ 

1) การปรับแก้ไขท่ีคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรสามารถตัดสินใจได้ 

2) การปรับแก้ไขท่ีต้องพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

จากทั้ง 2 ข้อดังกล่าว หากคณะยืนยันจะไม่ปรับแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ให้เตรียมนำเสนอเหตุผลกับที่

ประชุมสภาวิชาการในขั้นตอนที่ 18 ต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 18 : ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเล่มหลักสูตร 

ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเล่มหลักสูตร โดยคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ต้องเป็นอาจารย์ เช่น 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือประธานคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร) เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม และรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้นำเสนอหลักสูตร โดยปัจจุบันที่ประชุมสภาวิชาการจัดประชุมทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 4 ของ

เดือน จัดเตรียมเอกสาร 15 ชุด 
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ภาพที่ 4.15 ภาพตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

 

อนึ่ง ในขั้นตอนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ ่ง เนื่องจากสภาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่คือพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตร ดังนั้น ควรจัดทำเอกสารและสไลด์นำเสนอให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด หรือ

ผิดพลาดน้อยที่สุด และผู้ที่เป็นตัวแทนคณะในการให้ข้อมูลและตอบคำถามที่ประชุมควรเตรียมตัวไปให้พร้อมมาก

ที่สุดด้วย  
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ขั้นตอนที่ 19 : ปรับแก้เล่มหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมสภาวิชาการ 

ปรับแก้เล่มหลักสูตรและข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาวิชาการ 

ตามที่ได้กล่าวในขั้นตอนที่ 18 ว่าเนื่องจากสภาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่คือพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มติ

รวมถึงข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาวิชาการถือเป็นข้อเสนอแนะที่คณะต้องนำไปพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง หากไม่

ปรับตามคำแนะนำจะต้องระบุเหตุผล/ความจำเป็นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.)  ทราบใน

ขั้นตอนต่อไปด้วย  

 
ภาพที่ 4.16 ภาพตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) และที่ประชุมสภาสถาบัน 
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ขั้นตอนที่ 20 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) รับทราบเล่มหลักสูตร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) รับทราบเล่มหลักสูตร โดยกองบริการการศึกษาจะเป็น

ฝ่ายประสานงานเสนอวาระให้กับเจ้าหน้าที่งานประชุม ทคบ.  
 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.17 ภาพมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) และข้อเสนอแนะ 
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ขั้นตอนที่ 21 : ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 

ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติหลักสูตร หลักสูตร โดยมีคณบดีและ/หรือประธานคณะทำงานพัฒนา

หลักสูตร เป็นผู้เตรียมตอบข้อคำถามจากที่ประชุมสภาสถาบัน  

อนึ่ง ในการประชุมครั้งสุดท้ายนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นการประชุมครั้งที่สำคัญที่สุด จึงมีข้อเสนอแนะ

ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

- ตัวแทนผู้ตอบข้อคำถามของที่ประชุมสภาสถาบัน ควรเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ เช่น 

กรณีท่ีประชุมสภาสถาบันมีข้อสังเกตให้ปรับชื่อหลักสูตร จะได้เสร็จสิ้นในการประชุมครั้งนี้ได้เลย ไม่

ต้องรอเข้ากระบวนการดังกล่าวในเดือนถัดไป 

- หากเจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรนำเอกสาร/ข้อมูลต่างๆ ไปร่วมเตรียมตอบข้อซักถามของที่ประชุมได้ก็

จะเป็นการดีมาก (นั่งรอนอกห้องประชุม)  

 

 

 
ภาพที่ 4.18 ภาพมติที่ประชุมสภาสถาบันและข้อเสนอแนะ 
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ภาพที่ 4.18 ภาพมติที่ประชุมสภาสถาบันและข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
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ขั้นตอนที่ 22 : จัดทำเล่มหลักสูตรและแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรจัดทำเล่มหลักสูตร แบ่งเป็นสำหรับนำส่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวน   

2 เล่ม สำหรับกองบริการการศึกษา จำนวน 6 เล่ม และสำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตรตามจำนวนจริง และสำหรับกลุ่ม

งานแผนและพัฒนาของคณะ และแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 โดยมีการกรอกข้อมูลในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.19 ภาพตัวอย่างแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 
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ภาพที่ 4.20 ภาพตัวอย่างแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.21 ภาพตัวอย่างแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.22 ภาพตัวอย่างแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.23 ภาพตัวอย่างแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.24 ภาพตัวอย่างแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.25 ภาพตัวอย่างแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.26 ภาพตัวอย่างแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.27 ภาพตัวอย่างแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.28 ภาพตัวอย่างแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.29 ภาพตัวอย่างแบบรายงาน มคอ.04, มคอ.06 (ต่อ) 
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ขั้นตอนที่ 23 : กรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบหลักสูตรของสถาบัน (reg.nida.ac.th/tqf) 

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบหลักสูตรของสถาบัน (reg.nida.ac.th/tqf) เพ่ือ

เป็นฐานข้อมูลและโครงสร้างหลังบ้านของหลักสูตรนั้นๆ ในระบบบริการการศึกษาต่อไป โดยจะต้องเข้าไปกรอก

ข้อมูลเมื่อกองบริการการศึกษาได้มีการใส่ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาตั้งต้นในระบบให้แล้ว โดยจะเป็นการตั้งรหัส

หลักสูตร ปีหลักสูตร  

สำหรับในส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร (คณะ) จะต้องมีการกรอกข้อมูลในเมนูต่างๆ 

(โดยต้องบันทึกตามลำดับ เนื่องจากบางข้อมูลจะต้องใช้ข้อมูลจากเมนูก่อนหน้า) ดังนี้ 

1) เมนูบันทึกข้อมูลหลักสูตร 

2) เมนูบันทึกข้อมูลรายวิชา 

3) เมนูบันทึกผลการเรียนรู้ 

4) เมนูบันทึกโครงสร้างหลักสูตร 

 

 
ภาพที่ 4.30 ภาพตัวอย่างการเข้าระบบหลักสูตรของสถาบัน (reg.nida.ac.th/tqf) 
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ภาพที่ 4.31-4.33 ภาพเมนูหลักในระบบหลักสูตรของสถาบัน (reg.nida.ac.th/tqf) 
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ภาพที่ 4.34-4.41 ภาพเมนูบันทึกข้อมูลหลักสูตร 
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ภาพที่ 4.34-4.41 ภาพเมนูบันทึกข้อมูลหลักสูตร (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.34-4.41 ภาพเมนูบันทึกข้อมูลหลักสูตร (ต่อ) 

 

 
ภาพที่ 4.42-4.45 ภาพเมนูบันทึกข้อมูลรายวิชา 
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ภาพที่ 4.42-4.45 ภาพเมนูบันทึกข้อมูลรายวิชา (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.46-4.47 ภาพเมนูบันทึกผลการเรียนรู้ 
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ภาพที่ 4.48-4.58 ภาพเมนูบันทึกโครงสร้างหลักสูตรและ Curriculum Mapping 
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ภาพที่ 4.48-4.58 ภาพเมนูบันทึกโครงสร้างหลักสูตรและ Curriculum Mapping (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.48-4.58 ภาพเมนูบันทึกโครงสร้างหลักสูตรและ Curriculum Mapping (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.48-4.58 ภาพเมนูบันทึกโครงสร้างหลักสูตรและ Curriculum Mapping (ต่อ) 

 

ขั้นตอนที่ 24 : สถาบันดำเนินการเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งหลักสูตรที่ผ่านการให้ความ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

สถาบันดำเนินการเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งหลักสูตรที่ผ่านการให้ความเห็นชอบ

จากสภาสถาบัน โดยนำส่งเป็นเอกสารและนำข้อมูลเข้าระบบ CHECO Online  

โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรต้องจัดทำหลักสูตรจำนวน 6 เล่ม และแผ่น CD ข้อมูลจำนวน 2 แผ่น   

 

ขั้นตอนที่ 25 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอบรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร และกอง

บริการการศึกษาส่งเรื่องแจ้งคณะเพื่อทราบ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอบรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO 

Online และกองบริการส่งเรื่องแจ้งคณะเพ่ือทราบ  
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ภาพที่ 4.59 ภาพบันทึกข้อความแจ้งการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 

 
ภาพที่ 4.60 ภาพระบบ CHECO Online รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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ขั้นตอนที่ 26 : สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตร 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งข้อมูลรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรให้กับสำนักงาน 

ก.พ. เพ่ือดำเนินการรับรองคุณวุฒิหลักสูตร โดยเมื่อสำนักงาน ก.พ.รับรองหลักสูตรแล้ว จะแจ้งให้สถาบันรับทราบ

เป็นเอกสาร และเผยแพร่ข้อมูลการรับรองคุณวุฒิในเว็บไซต์ต่อไป โดยสามารถสืบค้นการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรได้

ที่เว็บไซต์ https://accreditation.ocsc.go.th/search/curriculum     
 

 
 

 
ภาพที่ 4.61-4.63 ภาพตัวอย่างการสืบค้นการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. 

 

https://accreditation.ocsc.go.th/search/curriculum
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ภาพที่ 4.61-4.63 ภาพตัวอย่างการสืบค้นการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (ต่อ) 
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บทที่ 5 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนา 

 

5.1 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ผู้เขียนรวบรวมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ได้ดังนี้ 

1. การแสดงความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ยังไม่ค่อยชัดเจน ทำให้การพิจารณาในแต่ละที่

ประชุมใช้เวลานานและมีการปรับแก้ไขหลายครั้ง  

  แนวทางแก้ไข 

        1) ต้องจัดทำแผนภาระงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของอาจารย์ประจำหลักสูตรใน

ภาพรวมของคณะให้ชัดเจน เข้าใจง่ายว่าเมื่ อมีหลักสูตรใหม่เกิดขึ ้น ว่าคณะสามารถบริหารจัดการดูแล

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้ โดยไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ซึ่งมีหลายเรื่องที่ต้อง

พิจารณา ทั้งจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ แผนการรับ คงอยู่ และสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา รวมถึงแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตรด้วย) 

        2) ควรจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรที่คณะจะเสนอเปิด เพ่ือที่ประชุม

สภาวิชาการและสภาสถาบันให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้หลักสูตรใหม่มีความครอบคลุมและ

เหมาะสมมากยิ่งขึน้  

        3) ในส่วนของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณการรายรับ-รายจ่าย และการคำนวณจุดคุ้มทุน

นั้น ควรสะท้อนถึงแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมกับข้อที่ 1) หากเป็นไปได้ ควรดำเนินการในส่วนของว่าที่

กรรมการบริหารหลักสูตรและการจัดทำร่างระเบียบบริหารหลักสูตรหรือประกาศทางการเงินต่างๆ ควบคู่ไปด้วย 

เพ่ือความครอบคลุมในการบริหารการเงินของหลักสูตรในอนาคต 

        4) เนื่องจากคณบดีจะต้องเข้าร่วมชี้แจงการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ทั้งในระดับกรอบหลักสตูร

และรายละเอียดหลักสูตรในที่ประชุมสภาสถาบัน และข้อมูลการเสนอเปิดหลักสูตรมีค่อนข้า งมาก เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบควรสรุปข้อมูลที่จะต้องนำเสนอให้ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย  

 

2. ต้องจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้ครบถ้วน และรองรับแนวทางการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากล ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ไป

ด้วย  

เนื่องจากสถาบันมีนโยบายสนับสนุนให้แต่ละคณะเข้ารับการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับนานาชาติของ 

AUN-QA ดังนั้น ในแต่ละข้ันตอนการดำเนินการควรคำนึงถึงการเข้ารับการประเมินคุณภาพดังกล่าวด้วย  
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  แนวทางแก้ไข 

  1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบให้การวิพากษ์หลักสูตรและการเก็บข้อมูลผลสะท้อนจาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วนทุกองค์ประกอบ และมีรายละเอียดสอดคล้องกับแนวทางของ AUN-QA เช่น ผู้ใช้

บัณฑิต (นายจ้าง) ควรเป็นผู้ที่ไม่เก่ียวข้องกับคณะหรือหลักสูตรที่จะเข้ารับการประเมินด้วย 

  2) กรณีการพัฒนาหลักสูตรใหม่จะไม่มีศิษย์เก่าของหลักสูตรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจพิจารณา

เป็นศิษย์เก่าของคณะ และให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ หากเป็นศิษย์

เก่าท่ีปฏิบัติงานในองค์กรที่มีความต้องการแรงงานเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่กำลังพัฒนาได้ก็จะเป็นประโยชน์มาก   
 

3. ข้อมูลในเล่มหลักสูตรตามแบบฟอร์มผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน ทำให้มีการปรับแก้ไขในทุกการ

ประชุมที่พิจารณาหลักสูตร 

  แนวทางแก้ไข 

  1) เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติงานผู ้ช่วยเลขาคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรควรดูพิจารณาข้อมูลที่

จำเป็นต้องกรอกให้ละเอียดรอบคอบก่อนการประชุม เพื่อความราบรื่นในการจัดทำหลักสูตร หรือแม้แต่กรณีที่

จะต้องกรอกข้อมูลที่คณะทำงานหรือที่ประชุมคณะกรรมการคณะตัดสินใจ จะได้ทราบแนวทางหรือทา งเลือกได้

อย่างทันท่วงท ี

  2) ควรส่งเอกสารตามกำหนดเวลาที่แต่ละที่ประชุมกำหนด เนื่องจากหลักสูตรมีรายละเอียดที่

ต้องตรวจสอบค่อนข้างมาก และมีเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรของกองบริการการศึกษาที่ปฏิบัติงานนี้เพียงคนเดียว 

และหากมีหลักสูตรอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาพร้อมกันด้วยก็จะทำให้อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากเป็นไปได้คณะควร

ส่งเอกสารก่อนกำหนดก็จะเป็นการดี 

  3) ควรมีคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรที ่ทำหน้าที ่พ ิจารณาชื่ อวิชาและคำอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษในภาพรวมของหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน   

4. การจัดทำผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังของหลักสูตร Expected Learning Outcomes (ELOs) ไม่

ครบถ้วนตามเกณฑ์ 

 แนวทางแก้ไข 

  1) การจัดทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) จะต้องครบถ้วนตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาและแนวการปฏิบัติของ

สถาบันกำหนด เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานต้องสื ่อสารให้อาจารย์ผู ้สอนและคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรเข้าใจ         

แนวทางการจัดทำ Curriculum Mapping ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย  

        2) เนื่องจากการจัดทำ Curriculum Mapping มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ควรจัดทำร่างข้อมูล

ให้แล้วเสร็จก่อนล่วงหน้าของการประชุมพิจารณา แล้วเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการประชุม เพ่ือความ

ราบรื่นในการประชุมและการจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป  
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5. การรวบรวมผลงานวิจัยเผยแพร่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรยัง

ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก ทำให้ใช้เวลาในการรวบรวมค่อนข้างมาก (ต้องแนบข้อมูลผลงานในภาคผนวกของ

หลักสูตร) 

 แนวทางแก้ไข 

  เจ้าหน้าที่หมั่นปรับปรุงข้อมูลผลงานวิจัยเผยแพร่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจำหลักสูตรสม่ำเสมอ (อาจเป็นรายภาคการศึกษา) โดยอาจเสนอข้อมูลปัจจุบันให้อาจารย์แต่ละท่านปรับปรุง

ข้อมูลอยู่เสมอ หรืออาจหาแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกันในระดับคณะร่วมกับกลุ่มงานอ่ืนๆ ต่อไป   
 

6. สำนักงาน ก.พ. เผยแพร่ข้อมูลการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรล่าช้า 

 แนวทางแก้ไข 

 เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบข้อมูลการเผยแพร่การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรเป็นระยะๆ โดยหลังจากที่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้วประมาณ 3-4 เดือน หากยังไม่

มีข้อมูลการแจ้งการรับรองคุณวุฒิหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการติดตามไปยัง 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงาน ก.พ. ตามลำดับ  

   

5.2 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
สำหรับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานนั้น ผู้เขียนขอเสนอในส่วนเฉพาะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ

การวางระบบการปฏิบัติงานที่น่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมนอกเหนือจากงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ด้วย เพ่ือมิให้

ซ้ำซ้อนกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในข้อ 5.1 โดยขอเสนอ 2 แนวทาง ได้แก่  

1. ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร (รวมถึงเจ้าหน้าที่ปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งมีลักษณะงานที่

ใกล้เคียงกัน) อย่างน้อย 2 คน ในลักษณะของการทำงานเป็นทีม เนื ่องจากผู ้ปฏิบัติงานทั ้งคู ่จะได้สามารถ

ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในยามฉุกเฉิน และสามารถถ่ายทอดงานใหเ้จ้าหน้าที่หรือส่วนงานอื่นๆ ในคณะได้รับทราบ

หรือทำให้งานราบรื่นขึ้น ประกอบกับงานการพัฒนาหลักสูตรนี้ไม่ได้เป็นงานประจำที่ต้องปฏิบัติบ่อย หากใน

อนาคตมีการดำเนินการอีก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเดิมมิได้ปฏิบัติงานในส่วนเดิมแล้ว งานจะได้ราบรื่น มีผู้ที่มี

ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนี้บ้างแล้ว 

2. ควรมีระบบร่วมที่มีข้อมูลผลงานวิจัยเผยแพร่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก (ต้องระบุการเผยแพร่ในลักษณะที่สืบค้นได้ เช่น หากเป็นวารสารวิชาการ

หรือ proceedings จะต้องมีข้อมูลชื่อวารสาร ฉบับที่ ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่ชัดเจน ครบถ้วน) และปัจจุบันยังไม่

มีผู ้รับผิดชอบหลัก ทำให้ใช้เวลาในการรวบรวมค่อนข้างมาก หากในอนาคตมีการจัดทำระบบที่มีฐานข้อมูล

ครบถ้วน ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่องานในภาพรวม ทั้งงานของกลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานแผนและพัฒนา กลุ่ม

งานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ และกลุ่มงานบริหารและธุรการด้วย 
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3. เพื่อขยายฐานผู้สนใจศึกษาในหลักสูตร คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรอาจพิจารณากำหนดรายวิชาใน

หลักสูตรที่จะสามารถเทียบเท่ากับหลักสูตรอบรมของคณะ โดยอาจเป็นหลักสูตรอบรมเดิมที่มีอยู่ หรือเป็น

หลักสูตรอบรมใหม่ โดยพิจารณากำหนดชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาให้ใกล้เคียง/เหมือนกัน สามารถดำเนินการ

ขออนุมัติเทียบเท่าได้ในอนาคต ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมรายได้ของ

คณะอีกด้วย  
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คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ข้อ ๔ ให้ใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้  ในการส่งเสริม  การก ากับ

ดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 

ข้อ ๕ ในการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาต้องบริหารจัดการ
หลักสูตรและออกแบบกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ทั้งด้านความรู้  ด้านทักษะ  ด้านจริยธรรม  และด้านลักษณะบุคคล  โดยต้อง
แสดงถึงพัฒนาการของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

ข้อ ๖ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 
(๑) ระดับอนุปริญญา  มีหนึ่งคุณวุฒิ  ได้แก่  คุณวุฒิอนุปริญญา 
(๒) ระดับปริญญาตรี  มีหนึ่งคุณวุฒิ  ได้แก่  คุณวุฒิปริญญาตรี 
(๓) ระดับบัณฑิตศึกษา  มีสี่คุณวุฒิ  ได้แก่  คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต  คุณวุฒิปริญญาโท  

คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  และคุณวุฒิปริญญาเอก 
ข้อ ๗ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ต้องมีอย่างน้อยสี่ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านความรู้ 
(๒) ด้านทักษะ 
(๓) ด้านจริยธรรม 
(๔) ด้านลักษณะบุคคล 
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ข้อ ๘ นอกจากผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อ  ๗  คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดผลลัพธ์

การเรียนรู้ด้านอื่นเพ่ิมเติมหรือก าหนดรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้เพ่ิมขึ้นตามความจ าเป็นทางวชิาการ
หรือวิชาชีพของแต่ละสาขาหรือสาขาวิชา  โดยประกาศเป็นมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาก็ได้  

ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความม่ันใจในคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา 
ต้องมีระบบการประกันคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้จริงของทุกหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ   
และติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว  ที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   
และน าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ให้ได้ผลลพัธ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิแต่ละระดับ  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๐ การน าผลการเรียน  ผลลัพธ์การเรียนรู้  สมรรถนะ  หรือประสบการณ์ที่ได้จาก 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มาเทียบหน่วยกิตและสะสมไว้เพ่ือขอรับคุณวุฒิ 
ตามระดับ  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด 

ข้อ ๑๒ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่
ให้ค าแนะน าและสนับสนนุการปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการอาจออกประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษานี้ได้ 

การออกประกาศหรือแนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึงความแตกต่างหลากหลาย 
ของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ด้วยการอุดมศึกษา 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลและทบทวนข้อก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
ทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา  ผู้เรียน  
คณาจารย์  และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกวา้งขวาง 

ข้อ ๑๕ คุณวุ ฒิระดับอุ ดมศึกษาในหลักสู ตรที่ ส ถาบันอุ ดมศึกษาเปิดสอนอยู่หรือ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ทราบตามมาตรา  ๕๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนีแ้ลว้ 

ข้อ ๑๖ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาเดิมที่ก าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง  
หรือคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  และได้แจ้งการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ดังกล่าวให้ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  แนวทาง 
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือ
สาขาวิชา  บรรดาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  จนแล้วเสร็จ  ซึ่งต้องไม่เกิน 
หกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยให้ถือว่าการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ดังกล่าว
เป็นการด าเนินการตามกฎกระทรวงนีแ้ล้ว 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๗  และ 
มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติร ะเบี ยบบริหารรา ชการกร ะทร วงการ อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์    
วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยข้อเสนอแนะ 
และความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย  ประกอบกับกฎก ระทรวงว่า ด้ วย  
การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืนก าหนดให้  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  เป็นมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาอ่ืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



 

 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 

 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































 

 

ประกาศสถาบันฯ  

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง

ประสงค์และกำหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

(Expected Learning Outcomes)  

หลักสูตรปรญิญาเอกและ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  

หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

การกําหนดชื่อปริญญาตามคุณวุฒิสาขาวิชา  ที่แสดงถึงการมีความรู้ตามหลักการพื้นฐานของศาสตร์  
ที่ครอบคลุมสาขาวิชา  โดยในระดับปริญญาตรีควรกําหนดให้มีพื้นฐานในสาขาศิลปศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์เป็นหลัก  
ให้ได้รับคุณวุฒิตามชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต   

เพื่อให้การกําหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบและสอดคล้องกับแนวทาง 
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย  เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา 
ให้เหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า  “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ

ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่ปริญญาใด 
ยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา   
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๙  นี้ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิก 
  ๔.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา  

พ.ศ.  ๒๕๔๙”  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
  ๔.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑”  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  ๔.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑”  ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  ๔.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒”  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
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  ๔.๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  ลงวันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

  ๔.๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา  
(ฉบับที่  ๖)”  ลงวันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

ข้อ ๕ ประเภทของการกําหนดชื่อปริญญา  แบ่งเป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
  ๕.๑ ปริญญาประเภทวิชาการ 
   ๕.๑.๑ ปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาที ่ใช้ชื ่อปริญญานี ้มีลักษณะ 

เน้นศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านศิลปศาสตร์  โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  เป็นหลัก  
ให้ใช้ชื่อปริญญาว่าศิลปศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Arts)  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (Master  of  Arts)  
และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Arts)  หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Philosophy)  
กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้  คือ   

    (๑) กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์  (Humanities)   
     ๑.๑) สาขาวิชาปรัชญา  ศาสนา  เทววิทยา  อาทิ  พุทธศาสตร์  

พุทธศาสนศึกษา  ศาสนาเปรียบเทียบ 
     ๑.๒) สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี  อาทิ  ภาษาศาสตร์  

ภาษาไทย  ภาษาบาลีและสันสกฤต  จารึกภาษาไทย  การแปล  วรรณคดีไทย  วรรณคดีอังกฤษ  
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

     ๑.๓) สาขาวิชาประวัติศาสตร์  โบราณคดี  อาทิ  ไทยคดีศึกษา  
ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ 

     ๑.๔ สาขาวิชาศิลปะ  วัฒนธรรม  อาทิ  อารยธรรมศึกษา 
    (๒) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  (Social  Sciences)   
     ๒.๑) สาขาวิชาจิตวิทยา  (Psychology)  อาทิ  จิตวิทยาสังคม  

พฤติกรรมศาสตร์ 
     ๒.๒) สาขาวิชาสังคมวิทยา  (Sociology)  อาทิ  มานุษยวิทยา  

วัฒนธรรมศึกษา 
   ๕.๑.๒ ปริญญาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาที่ ใช้ชื่อปริญญานี้ มีลักษณะ 

เน้นศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์
สาขาวิชานั้น ๆ  เป็นหลัก  ให้ใช้ชื่อปริญญาว่า  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Science)  วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  (Master  of  Science)  และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Science)  หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Philosophy)  กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้  คือ   

    (๑) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  (Natural  Sciences)   
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     ๑.๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  (Life  Sciences)  
อาทิ  ชีววิทยา  ชีวเคมี  ชีวฟิสิกส์  จุลชีววิทยา  พิษวิทยา  พฤกษศาสตร์  สัตววิทยา  กีฏวิทยา  พันธุศาสตร์ 

     ๑.๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  (Physical  Sciences)  
อาทิ  เคมี  ฟิสิกส์  ดาราศาสตร์  ธรณีวิทยา  ธรณีฟิสิกส์  ภูมิศาสตร์กายภาพ  สมุทรศาสตร์  อุตุนิยมวิทยา 

     ๑.๓) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  (Mathematics  and  
Statistics)  อาทิ  คณิตศาสตร์  การวิจัยดําเนินงาน  สถิติ  คณิตศาสตร์ประกันภัย 

     ๑.๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (Computing)  อาทิ  วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ   

    (๒) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  (Applied  Sciences) 
     ๒.๑) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (Agriculture)  อาทิ  ประมง  

พืชไร่  วนศาสตร์  สัตวบาล  สัตวศาสตร์ 
     ๒.๒) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

(Environmental  Sciences  and  Natural  Resources)  อาทิ  การจัดการสิ่งแวดล้อม  วิทยาการส่ิงแวดล้อม 
     ๒.๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  (Medical  Sciences)  

อาทิ  กายวิภาคศาสตร์  นิติเวชศาสตร์  เวชนิทัศน์  สรีรวิทยา 
     ๒.๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ  (Other  Applied  

Sciences)  อาทิ  เทคโนโลยีนิวเคลียร์  วัสดุศาสตร์  การเหมืองแร่ 
   ๕.๑.๓ ปริญญาตามชื่อศาสตร์  ได้แก่  สาขาวิชารัฐศาสตร์  (Political  Sciences)  

อาทิ  การเมือง  การปกครอง  นโยบายสาธารณะ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  และสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  (Economics)  อาทิ  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

    (๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์  (Political  Sciences)  ให้ใช้ชื่อปริญญา
รัฐศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Political  Science)  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (Master  of  Political  Science)  
และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Political  Science)  หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Philosophy)   
    (๒) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  (Economics)  ให้ใช้ชื่อปริญญา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Economics)  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  (Master  of  Economics)  
และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Economics)  หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Philosophy)   

  ๕.๒ ปริญญาประเภทวิชาชีพ   
   ๕.๒.๑ สาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้เน้นการศึกษาในลักษณะของศาสตร์ 

เชิงประยุกต์  เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  สาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ  กลุ่มสาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  การกําหนดชื่อปริญญา 
ให้ใช้ตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ  เป็นหลัก  ในทุกระดับปริญญา  (บัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต)  
สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเป็น  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้  กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้  คือ 
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    (๑) สาขาวิชากายภาพบําบัด  (Physical  Therapy)  ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับ  ปริญญาตรีว่า  กายภาพบําบัดบัณฑิต  (Bachelor  of  Physical  Therapy)  หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(กายภาพบําบัด) 

    (๒) สาขาวิชาการบัญชี  (Accountancy)  ให้ใช้ชื่อปริญญา 
ในระดับปริญญาตรีว่า  บัญชีบัณฑิต  (Bachelor  of  Accountancy)  หรือ  (Bachelor  of  Accounting)  
หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บัญชี)  (Bachelor  of  Business  Administration)  (Accountancy)   
หรือ  (Bachelor  of  Business  Administration)  (Accounting)   

    (๓) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  (Thai  Traditional  Medicine)  
ให้ใช้ชื่อปริญญา  ในระดับปริญญาตรีว่า  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  (Bachelor  of  Thai  Traditional  Medicine)   

     สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ให้ใช้ชื่อในระดับ
ปริญญาตรีว่า  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  (Bachelor  of  Applied  Thai  Traditional  Medicine)  
  

    (๔) สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน  ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า  
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต  (Bachelor  of  Traditional  Chinese  Medicine)    

    (๕) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  (Medical  Technology)   
ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า  เทคนิคการแพทยบัณฑิต  (Bachelor  of  Medical  Technology) 

    (๖) สาขาวิชานิติศาสตร์  (Laws)  ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา่  
นิติศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Laws) 

    (๗) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (Nursing  Science)  ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Nursing  Science) 

    (๘) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  (Engineering)  ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Engineering) 

    (๙) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  (Education)  หรือสาขาวิชาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  (Industrial  Education,  Technical  Education)  ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Education)  หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  (Bachelor  of  Science  
in  Industrial  Education)  หรือ  (Bachelor  of  Science  in  Technical  Education) 

    (๑๐) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  (Architecture)  ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Architecture)  หรือภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต  (Bachelor  of  Landscape  Architecture)   

    (๑๑) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ให้ใช้ชื ่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีว่า  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Public  Health) 
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   ๕.๒.๒ สาขาวิชาทางด้านวิชาชีพ  ซึ่งมีระดับชั้นปริญญาตรีเป็นปริญญาสูงสุด  
ให้ใช้ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ  เป็นหลักในระดับชั้นปริญญาตรี  สําหรับระดับชั้นปริญญาโท 
และปริญญาเอก  ให้ใช้วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (Master  of  Science)  และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(Doctor  of  Science)  สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  
Philosophy)  ได้  กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้  คือ   

    (๑) สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์  (Dentistry)  ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (Doctor  of  Dental  Surgery) 

    (๒) สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์  (Optometry)  ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า  ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  (Doctor  of  Optometry)   

    (๓) สาขาวิชาแพทยศาสตร์  (Medicine)  ให้ใช้ชื่อปริญญา 
ในระดับปริญญาตรีว่า  แพทยศาสตรบัณฑิต  (Doctor  of  Medicine) 

    (๔) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  (Pharmacy)  ให้ใช้ชื่อปริญญา 
ในระดับปริญญาตรีว่า  เภสัชศาสตรบัณฑิต  (Doctor  of  Pharmacy) 

    (๕) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  (Veterinary  Medicine)  ให้ใช้
ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  (Doctor  of  Veterinary  Medicine) 

  ๕.๓ ปริญญาประเภทก่ึงวิชาชีพและปฏิบัติการ 
   ๕.๓.๑ ประเภทก่ึงวิชาชีพ  กลุ่มสาขาวิชาที่ไม่ได้กําหนดให้มีองค์กรวิชาชีพ

หรือกฎหมายรองรับแต่เป็นศาสตร์ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือก่ึงวิชาชีพ  การกําหนดชื่อปริญญาให้ใช้ตาม
กลุ่มสาขาวิชาที่กําหนด  การกําหนดชื่อปริญญาใหใ้ช้ตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ  เป็นหลักในทุกระดับปริญญา  
(บัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต)  สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเป็นปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตได้  กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้  คือ   

    (๑) สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์  ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา่  กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Prosthetics  and  Orthotics)   

    (๒) สาขาวิชาการจัดการ  (Management)  ให้ใช้ชื่อปริญญา 
ในระดับปริญญาตรีว่า  การจัดการบัณฑิต  (Bachelor  of  Management)   

      (๓) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  (Music)  ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีว่า  ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Music)   

    (๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (Communication  Arts)  ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า  นิเทศศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Communication  Arts)   

    (๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (Business  Administration)  ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (Bachelor  of  Business  Administration) 

    (๖) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  (Public  Administration)  ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Public  Administration) 
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    (๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  (Fine  and  Applied  Arts)  
ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า  ศิลปบัณฑิต  (Bachelor  of  Fine  Arts)  หรือศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
(Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts) 

    (๘) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  (Social  Work)  ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า  สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Social  Work) 

    (๙) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  (Information  Science)  ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Information  Science) 

    ทั้ งนี้   กรณีจั ดทํ าหลักสูตรในสาขาวิชาประเภท ก่ึงวิ ชาชีพ   
หากสถาบันอุดมศึกษาใด  จัดหลักสูตร  โดยจัดเน้ือหาเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ทางศิลปศาสตร์  หรือศาสตร์บริสุทธิ์
ทางวิทยาศาสตร์ให้ใช้ชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  หรือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได้ 

   ๕.๓.๒ ประเภทปฏิบัติการ 
      สาขาวิชาที่ ใช้ชื่อปริญญานี้ มีลักษณะเป็นการนําวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ  ให้ใช้ชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต  
(Bachelor  of  Technology)  และเทคโนโลยีมหาบัณฑิต  (Master  of  Technology)  หรืออุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Industrial  Technology)  และอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(Master  of  Industrial  Technology)  หรือชื่อปริญญาอื่น  ที่แสดงให้เห็นการนําวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ 

ข้อ ๖ ชื่อปริญญาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และอักษรย่อปริญญาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
ให้ใช้  ดังต่อไปนี้ 

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก) 

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก) 

๑. ปริญญาประเภทวิชาการ    
๑.๑ ปริญญาศิลปศาสตร์    
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ศศ.บ Bachelor  of  Arts   B.A. 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   ศศ.ม. Master  of  Arts   M.A. 
 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ศศ.ด. Doctor  of  Arts   D.A. 
 หรือ    หรือ    
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy   Ph.D. 
๑.๒ ปริญญาวิทยาศาสตร์    
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วท.บ. Bachelor  of  Science B.S.,B.Sc. 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   วท.ม. Master  of  Science   M.S.,M.Sc. 
 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   วท.ด. Doctor  of  Science D.S.,D.Sc. 
 หรือ   

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
ปร.ด. 

หรือ   
Doctor  of  Philosophy 

 
Ph.D. 

๑.๓ ปริญญาตามชื่อศาสตร์    
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก) 

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก) 

๑.๓.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์    
 รัฐศาสตรบัณฑิต   ร.บ. Bachelor  of  Political  Science B.Pol.Sc. 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   ร.ม. Master  of  Political  Science   M.Pol.Sc. 
 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ร.ด. Doctor  of  Political  Science   D.Pol.Sc. 
 หรือ    หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๑.๓.๒ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต   ศ.บ. Bachelor  of  Economics   B.Econ. 
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต   ศ.ม. Master  of  Economics   M.Econ. 
 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศ.ด. Doctor  of  Economics D.Econ. 
 หรือ  หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๒. ปริญญาประเภทวิชาชีพ    
๒.๑ ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ      
๒.๑.๑ สาขาวิชากายภาพบําบัด    
 กายภาพบําบัดบัณฑิต กภ.บ. Bachelor  of  Physical  Therapy B.PT.   
 กายภาพบําบัดมหาบัณฑิต   กภ.ม. Master  of  Physical  Therapy M.PT. 
 กายภาพบําบัดดุษฎีบัณฑิต กภ.ด. Doctor  of  Physical  Therapy D.PT. 
 หรือ  หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๒.๑.๒ สาขาวิชาการบญัชี      
 บัญชีบัณฑิต   บช.บ. Bachelor  of  Accountancy   

หรือ 
Bachelor  of  Accounting 
Master  of  Accountancy   
หรือ 
Master  of  Accounting   

B.Acc. 
 
 
M.Acc. 

 
 
บัญชีมหาบัณฑิต  บช.ม. 

 บัญชีดุษฎีบัณฑิต  บช.ด. Doctor  of  Accountancy   
หรือ 
Doctor  of  Accounting   

D.Acc. 

 หรือ    หรือ    
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๒.๑.๓ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย    
   การแพทย์แผนไทยบัณฑิต   พท.บ. Bachelor  of  Thai  Traditional  

Medicine 
B.TM. 

 การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต   
 

พท.ม. Master  of  Thai  Traditional  
Medicine 

M.TM. 

 การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต   พท.ด. Doctor  of  Thai  Traditional  
Medicine 

D.TM. 
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก) 

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก) 

 หรือ  หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   พทป.บ. 

 
Bachelor  of  Applied  Thai  
Traditional  Medicine 

B.ATM. 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาบัณฑิต 

พทป.ม. 
 

Master  of  Applied  Thai  
Traditional  Medicine 

M.ATM. 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ดุษฎีบัณฑิต 

พทป.ด. 
 

Doctor  of  Applied  Thai  
Traditional  Medicine 

D.ATM. 

 หรือ    หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๒.๑.๔ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน    
 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต   พจ.บ Bachelor  of  Traditional  

Chinese  Medicine 
B.CM. 

 การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต   พจ.ม. 
 

Master  of  Traditional  Chinese  
Medicine 

M.CM. 

 การแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิต พจ.ด. 
 

Doctor  of  Traditional  Chinese  
Medicine 

D.CM. 

 หรือ    หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๒.๑.๕ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์    
 เทคนิคการแพทยบัณฑิต   

 
เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต   
เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต   
หรือ   

ทพ.บ. 
 
ทพ.ม. 
ทพ.ด. 

Bachelor  of  Medical  
Technology 
Master  of  Medical  Technology 
Doctor  of  Medical  Technology 
หรือ  

B.MT. 
 
M.MT. 
D.MT. 
 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๒.๑.๖ สาขาวิชานิติศาสตร์    
 นิติศาสตรบัณฑิต   น.บ. Bachelor  of  Laws   LL.B. 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต   น.ม. Master  of  Laws   LL.M.   
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต   น.ด. Doctor  of  Laws LL.D. 
 หรือ    หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๒.๑.๗ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์    
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. Bachelor  of  Nursing  Science B.N.S. 
 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   พย.ม. Master  of  Nursing  Science M.N.S. 
 พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต พย.ด. Doctor  of  Nursing  Science D.N.S. 
 หรือ    หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก) 

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก) 

๒.๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วศ.บ. Bachelor  of  Engineering   B.Eng. 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   วศ.ม. Master  of  Engineering   M.Eng. 
 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด. Doctor  of  Engineering D.Eng. 
 หรือ    หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๒.๑.๙ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์      
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต   ศษ.บ. Bachelor  of  Education   B.Ed. 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. Master  of  Education   M.Ed. 
 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศษ.ด. Doctor  of  Education Ed.D.,  D.Ed 
 หรือ    หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
 และ    
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. Bachelor  of  Science  in  

Industrial  Education   
หรือ 
Bachelor  of  Science  in  
Technical  Education 

B.S.Ind.Ed.   
 
 
B.S.Tech.Ed. 

 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ค.อ.ม. Master  of  Science  in  Industrial  
Education   
หรือ 
Master  of  Science  in  Technical  
Education 

M.S.Ind.Ed.   
 
 
M.S.Tech.Ed.

 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต ค.อ.ด. Doctor  of  Science  in  Industrial  
Education 
หรือ 
Doctor  of  Science  in  Technical  
Education 

D.Ind.Ed.,   
 
 
D.Tech.Ed. 

 หรือ    หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๒.๑.๑๐ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์    
 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   สถ.บ. Bachelor  of  Architecture   B.Arch. 
 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สถ.ม. Master  of  Architecture   M.Arch. 
 สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สถ.ด. Doctor  of  Architecture D.Arch. 
 หรือ    หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D.   
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 และ  และ  
 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภ.สถ.บ. Bachelor  of  Landscape  

Architecture 
B.L.A. 
 

 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภ.สถ.ม. Master  of  Landscape  
Architecture 

M.L.A. 
 

 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภ.สถ.ด. Doctor  of  Landscape  
Architecture 

D.L.A. 
 

 หรือ    หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด. Doctor  of  Philosophy   Ph.D. 
๒.๑.๑๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
หรือ   
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

 
ส.บ. 
ส.ม. 
ส.ด. 
 
ปร.ด. 

 
Bachelor  of  Public  Health   
Master  of  Public  Health   
Doctor  of  Public  Health   
หรือ 
Doctor  of  Philosophy   

 
B.P.H. 
M.P.H. 
Dr.P.H. 
 
Ph.D. 

๒.๒ ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ  โดย
ระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาสูงสุด 

   

๒.๒.๑ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์    
 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. Doctor  of  Dental  Surgery   D.D.S. 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. Master  of  Science   M.S.,M.Sc. 
 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. Doctor  of  Science D.S.,D.Sc. 
 หรือ  หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๒.๒.๒ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์    
 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ทศ.บ. 
วท.ม. 
วท.ด. 
 
ปร.ด. 

Doctor  of  Optometry 
Master  of  Science   
Doctor  of  Science 
หรือ 
Doctor  of  Philosophy 

O.D. 
M.S.,M.Sc. 
D.S.,D.Sc. 
 
Ph.D. 

๒.๒.๓ สาขาวิชาแพทยศาสตร์    
 แพทยศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

พ.บ. 
วท.ม. 
วท.ด. 
 
ปร.ด. 

Doctor  of  Medicine 
Master  of  Science   
Doctor  of  Science 
หรือ 
Doctor  of  Philosophy 

M.D. 
M.S.,M.Sc. 
D.S.,D.Sc. 
 
Ph.D. 

๒.๒.๔ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์    
 เภสัชศาสตรบัณฑิต   

 
ภ.บ. 
 

Doctor  of  Pharmacy 
 

Pharm.D. 
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ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ 
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

วท.ม. 
วท.ด. 
 
ปร.ด. 

Master  of  Science   
Doctor  of  Science 
หรือ 
Doctor  of  Philosophy 

M.S.,M.Sc. 
D.S.,D.Sc. 
 
Ph.D. 

๒.๒.๕ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

 
สพ.บ. 

 
Doctor  of  Veterinary  Medicine 

 
D.V.M. 

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

วท.ม. 
วท.ด. 
 
ปร.ด. 

Master  of  Science   
Doctor  of  Science 
หรือ 
Doctor  of  Philosophy 

M.S.,M.Sc. 
D.S.,D.Sc. 
 
Ph.D. 

๓. ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ   
๓.๑ ประเภทก่ึงวิชาชีพ 
๓.๑.๑ สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ 
 กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต   กอ.บ. Bachelor  of  Prosthetics  and  

Orthotics 
B.PO. 

 กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑิต กอ.ม. Master  of  Prosthetics  and  
Orthotics 

M.PO. 
 

 กายอุปกรณศาสตรดุษฎีบัณฑิต กอ.ด. Doctor  of  Prosthetics  and  
Orthotics 

D.PO. 

 หรือ   
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

 
ปร.ด. 

หรือ 
Doctor  of  Philosophy   

 
Ph.D. 

๓.๑.๒ สาขาวิชาการจัดการ 
การจัดการบัณฑิต   

 
กจ.บ. 

 
Bachelor  of  Management   

 
B.M. 

 การจัดการมหาบัณฑิต   กจ.ม. Master  of  Management   M.M. 
 การจัดการดุษฎีบัณฑิต   กจ.ด. Doctor  of  Management   D.M.   
 หรือ    หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๓.๑.๓ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร ์    
 ดุริยางคศาสตรบณัฑิต   ดศ.บ. Bachelor  of  Music   B.M. 
 ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต   ดศ.ม. Master  of  Music   M.M. 
 ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ดศ.ด. Doctor  of  Music   D.M. 
 หรือ    หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๓.๑.๔ สาขาวิชานิเทศศาสตร์    
 นิเทศศาสตรบัณฑิต   นศ.บ. Bachelor  of  Communication  

Arts 
B.Com.Arts. 

 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   
 

นศ.ม. Master  of  Communication  Arts M.Com.Arts. 
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 นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต   นศ.ด. Doctor  of  Communication  Arts   D.Com.Arts. 
 หรือ    หรือ    
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๓.๑.๕ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   บธ.บ. Bachelor  of  Business  

Administration 
B.B.A. 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บธ.ม. Master  of  Business  
Administration 

M.B.A. 

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   บธ.ด. Doctor  of  Business  
Administration 

D.B.A. 

 หรือ    หรือ    
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๓.๑.๖ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ   

Bachelor  of  Public  
Administration   

 
B.P.A.  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รป.บ. 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   รป.ม. Master  of  Public  Administration   M.P.A. 
 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รป.ด. Doctor  of  Public  Administration   D.P.A. 
 หรือ  หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๓.๑.๗ สาขาวิชาทางวิจติรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   
 ศิลปบัณฑิต   ศล.บ. Bachelor  of  Fine  Arts   B.F.A. 
 หรือ  หรือ  
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. Bachelor  of  Fine  and  Applied  

Arts 
 

 ศิลปมหาบัณฑิต   ศล.ม. Master  of  Fine  Arts   M.F.A. 
 หรือ  หรือ  
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศป.ม. Master  of  Fine  and  Applied  

Arts 
 

 ศิลปดุษฎีบัณฑิต   ศล.ด. Doctor  of  Fine  Arts   D.F.A. 
 หรือ  หรือ  
 ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ศป.ด. Doctor  of  Fine  and  Applied  

Arts 
 

 หรือ  หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
๓.๑.๘ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    
 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต   สส.บ. Bachelor  of  Social  Work   B.S.W. 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สส.ม. Master  of  Social  Work M.S.W. 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สส.ด. Doctor  of  Social  Work   D.S.W. 
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ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก) 

 หรือ    หรือ   
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด. Doctor  of  Philosophy   Ph.D. 
๓.๑.๙ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์    
 สารสนเทศศาสตรบัณฑิต   สท.บ. Bachelor  of  Information  Science B.I.S. 
 สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต   สท.ม. Master  of  Information  Science M.I.S. 
 สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สท.ด. Doctor  of  Information  Science D.I.S. 
 หรือ  หรือ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด. Doctor  of  Philosophy   Ph.D. 
๓.๒ ประเภทปฏิบัติการ    
๓.๒.๑ เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. Bachelor  of  Technology   B.Tech. 
 เทคโนโลยีมหาบัณฑิต ทล.ม. Master  of  Technology   M.Tech. 
๓.๒.๒ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   อส.บ. Bachelor  of  Industrial  

Technology 
B.Ind.Tech. 

 อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   อส.ม. Master  of  Industrial  Technology M.Ind.Tech. 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องกําหนด
ชื่อปริญญา  ที่นอกเหนือจากที่ กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อ ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

พระราชกฤษฎีกา  

ว่าด้วยปรญิญาในสาขาวชิา อักษรย่อสำหรับ

สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  

และครุยประจำตำแหน่ง  

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

พ.ศ.2554 
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พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวทิยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา  อักษรย่อปริญญา  ครุยวิทยฐานะ  

และเข็มวิทยฐานะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา  ๓๘  

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  และมาตรา  ๔๒  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ .  ๒๕๔๓  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ   
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ 
สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา  อักษรย่อปริญญา  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ  

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๑๒ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา  อักษรย่อปริญญา  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ  

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
(๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา  อักษรย่อปริญญา  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ  

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
(๔) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา  อักษรย่อปริญญา  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา  อักษรย่อปริญญา  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
(๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา  อักษรย่อปริญญา  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๗) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา  อักษรย่อปริญญา  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๘) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา  อักษรย่อปริญญา  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มาตรา ๔ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รอ.ด.”   
 (ข) โท  เรียกว่า  “การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รอ.ม.” 
(๒) สาขาวิชานติิศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกว่า  “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ด.”   
 (ข) โท  เรียกว่า  “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ม.” 
(๓) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสองชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”   
 (ข) โท  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม.” 
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(๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ด.”   
 (ข) โท  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ม.”   
(๕) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”   
 (ข) โท  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ม.” 
(๖) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”   
 (ข) โท  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ม.”   
(๗) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”   
 (ข) โท  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ม” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย   
มาตรา ๕ ครุยวิทยฐานะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีสองชั้น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  ทําด้วยแพรหรือเสิร์จสีดํา  เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ  

หลังจีบ  ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีแถบกํามะหยี่สีเหลือง  กว้าง  ๗  เซนติเมตร  เย็บติดเป็นสาบตลอด
ด้านหน้าทั้งสองข้าง  ปลายแขนปล่อยกว้างและยาวระดับข้อมือ  ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบกํามะหยี่
สีดํา  กว้าง  ๕  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  ขลิบริมด้วยไหมสีเหลือง  กว้าง  ๐.๖  เซนติเมตร   
พับปลายแถบเป็นมุมแหลม  จํานวนสามแถบติดเรียงกัน  ระยะห่างระหว่างแถบ  ๓  เซนติเมตร  มีผ้าคล้องคอ 
ทําด้วยแพรหรือเสิร์จสีดําเช่นเดียวกับเสื้อ  ด้านนอกตอนปลายของผ้าคล้องคอขลิบริมด้วยกํามะหยี่หรือ 
แพรสีเหลือง  กว้าง  ๒  เซนติเมตร  ริมหนึ่ง  และขลิบริมด้วยกํามะหยี่สีประจําคณะ  กว้าง  ๘  เซนติเมตร 
อีกริมหนึ่ ง   ด้านในของผ้าคล้องคอทําด้วยแพรสีแดง   และมีแถบกํามะหยี่หรือแพรสีน้ํ า เงิน   
กว้าง  ๙  เซนติเมตร  ขลิบริมด้วยกํามะหยี่หรือแพรสีขาว  กว้างข้างละ  ๒  เซนติเมตร  ทาบขวางทั้งสองข้าง
โดยทํามุม  ๔๕  องศา 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  เว้นแต่แถบกํามะหยี่สีดําตอนกลางแขน 
ทั้งสองข้างมีจํานวนสองแถบ 

มาตรา ๖ เข็มวิทยฐานะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มีลักษณะเป็นรูปธรรมจักร  
กงที่แยกจากแกนทั้งแปดกงลงยาสนี้ําเงิน  ต่อจากปลายกงเป็นรูปคบเพลิงลงยาสีขาว  ติดอยู่บนพื้นวงกลม
ลงยาสีแดง  ขอบนอกวงกลมลงยาสีขาวบรรจุคําว่า  “นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา”  และชื่อของสถาบัน
เป็นตัวหนังสือสีทอง  ขอบนอกสุดของวงกลมเป็นเส้นสีทอง  ทั้งหมดนี้ติดอยู่บนรูปอาร์มทําด้วยโลหะสีทอง  
สูง  ๒  เซนติเมตร 
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มาตรา ๗ ครุยประจําตําแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่งของนายกสภาสถาบัน 
อธิการบดี  กรรมการสภาสถาบัน  และคณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) นายกสภาสถาบันและอธิการบดี  ครุยทําด้วยผ้าสีดํา  เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้า
พอประมาณ  หลังจีบ  ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง  กว้าง  ๘  เซนติเมตร  เย็บติดเป็น
สาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง  ปลายแขนปล่อยกว้างและยาวระดับข้อมือ  ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมี
แถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง  กว้าง  ๕  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  พับปลายแถบเป็นมุมแหลม  
จํานวนสี่แถบติดเรียงกัน  ระยะห่างระหว่างแถบ  ๓  เซนติเมตร  มีผ้าคล้องคอทําด้วยผ้าสีดําเช่นเดียวกับเสื้อ  
ด้านนอกตอนปลายของผ้าคล้องคอขลิบริมด้วยกํามะหยี่สีเหลืองทอง  กว้าง  ๒  เซนติเมตร  ริมหนึ่ง   
และขลิบริมด้วยกํามะหยี่สีเหลืองทอง  กว้าง  ๘  เซนติเมตร  อีกริมหนึ่ง  ด้านในของผ้าคล้องคอทําด้วย
กํามะหยี่หรือแพรสีแดง  และมีแถบกํามะหยี่หรือแพรสีน้ําเงิน  กว้าง  ๙  เซนติเมตร  ขลิบริมด้วยกํามะหยี่
หรือแพรสีขาว  กว้างข้างละ  ๒  เซนติเมตร  ทาบขวางทั้งสองข้างโดยทํามุม  ๔๕  องศา  ประดับโบทํา
ด้วยแพรสีขาวบริเวณบ่าทั้งสองข้าง  และมีตราสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนลงยา  สูง  ๓.๕  เซนติเมตร   
ติดบนแถบกํามะหยี่สีเหลืองทองด้านหน้าอกทั้งสองข้าง 

(๒) กรรมการสภาสถาบัน  เช่นเดียวกับนายกสภาสถาบันและอธิการบดี  เว้นแต่ไม่มีโบประดับ
บริเวณบ่าทั้งสองข้าง 

(๓) คณาจารย์  เช่นเดียวกับกรรมการสภาสถาบัน  เว้นแต่ไม่มีตราสถาบันติดบนแถบกํามะหยี่ 
สีเหลืองทองด้านหน้าอกทั้งสองข้าง   

มาตรา ๘ ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดทําครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุย
ประจําตาํแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ     

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ได้เปิดสอนสาขาวิชานิติศาสตร์เพิ่มข้ึนและกําหนดให้ใช้สีประจําคณะในครุยวิทยฐานะแทนสีประจําสาขาวิชา  

รวมทั้งกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่งของนายกสภาสถาบัน  

อธิการบดี  กรรมการสภาสถาบัน  และคณาจารย์เพิ่มข้ึน  สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา   

อักษรย่อปริญญา  ครุยวิทยฐานะ  และเข็มวิทยฐานะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เสียใหม่  และโดยที่

มาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  และมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  บัญญัติว่า  การกําหนดให้ปริญญาในสาขาวิชาใดและช้ันใด

และจะใช้อักษรย่ออย่างไร  และการกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ   

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



 

 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณ 

ของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

พ.ศ.2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ – นามสกุล นางพิรยิา วชิรานภุาพ 
 

วันเดือนปีเกิด วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2526 
 

ประวัติการศึกษา - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการเงินและการคลัง) 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ (พ.ศ.2553) 

    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร)์  

    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2550) 
 

ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

    งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกต ิ 

กลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร ์

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
 

การติดตอ่  อีเมล : piriya.k@nida.ac.th 

    หมายเลขโทรศพัท์ 08-3011-8990 

 

mailto:Piriya.k@nida.ac.th
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