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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของการจัดทําคูมือ
ป จ จุ บั น สถานการณ ทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ สั ง คม และ การเมื อ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจําเปนตองมีการพัฒ นาหลักสูตรและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ สภาวการณ ปจจุบั น และรองรับสถานการณ และความตองการของ
ประชาคมโลกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหลักสูตรที่ดีควรสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและความตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา นอกจากนี้ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบั ติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 รวมทั้งเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความพรอมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให
ดําเนิ นชีวิต ไดอยางมี ความสุข การพัฒ นาหลักสูตรจึงจําเป นต องคํานึ งถึงขอมู ลทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่เป น
ปจจุบันอยูเสมอ จึงจะทําใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตอง
คํานึงถึงขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนปจจุบันอยูเสมอ สามารถแกปญหาและสนองความตองการสังคมได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการวิเคราะหความตองการใหม ผลของการวิเคราะหออกมาอยางไร หลักสูตรก็ตอง
เปลี่ยนจุดหมายไปตามนั้น การพัฒนาหลักสูตรที่ดี ควรจะคาดการณสภาพสังคมในอีก 5-10 ปขางหนาดวยวาจะ
เป น อย างไรและจํ าเป น อย างยิ่ งที่ ตองพิ จ ารณาขอมูล ในดานตาง ๆ เพื่อใหห ลักสูตรที่ส รางขึ้น มานั้น สมบูร ณ
สามารถสนองความตองการบุคคล และสังคมพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรดานตาง ๆ
ซึ่งถือไดวาหลักสูตรเปนหัวใจสําคัญสําหรับการจัดการศึกษา เปนแนวทางหลักและองคประกอบใน
การจัดการเรียนรูและประสบการณใหแกผูเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒ นาในทุกดานทั้งดานสติปญญา
รางกาย อารมณ และสังคม สอดคล องตามจุ ดมุงหมายที่ พึงประสงค หลักสู ตรที่ดีควรสนองตอบต อความ
ตองการของผูเรียน สังคม และประเทศชาติ สามารถทําใหผูเรียนมีความเจริญทางดานสติปญญา ความคิด และ
สามารถรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
และดวยเหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หลักสูตรจึงควรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลอง
กับสภาพแวดล อมทางสังคมและความกาวหน าทางเทคโนโลยีอยูเสมอ กระบวนการในการพั ฒ นาหลักสูต ร
เริ่ ม ต น จากการกํ าหนดจุ ดมุ งหมาย เลื อกและจั ดเนื้ อหาวิช า กิจ กรรม และประสบการณ ให ส อดคล องกั บ
จุดมุงหมาย นําหลักสูตรไปใช ประเมินหลักสูตร เพื่อตรวจสอบและหาขอบกพรอง จากนั้นจึงนําผลที่ไดจากการ
ประเมินมาพัฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ดังกลาวจําเปนที่จะตองกระทําอยางตอเนื่องเปนประจําทุกๆ 5 ป
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตรเป น หน ว ยงานด านการศึ กษาของรัฐ ที่ มี พั น ธกิจ หลัก ในการ
ดําเนินงานดานการศึกษาและวิชาการในสาขาการบริหารการพัฒนา 3 ดาน ไดแก (1) การผลิตบุคลากรในระดับ
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บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให มี ค วามรู ความสามารถ และมี คุ ณ ธรรม ที่ มี บ ทบาทในการเปลี่ ย นแปลงในฐานะผู นํ าและ
องคประกอบของการเปลี่ยนแปลง ที่มุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ทั้งในกิจการภาครัฐและภาคเอกชน (2) การผลิตเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ผลงานวิชาการ งานวิจัยเพื่อพัฒ นาองคความรู การพัฒ นาวิธีการศึกษาวิจัย การผลิตขอมูล การวิเคราะห การ
แสดงจุดยืนและขอเสนอแนะตอสังคมและหนวยงาน และ (3) การผลิตผลงานบริการวิชาการและงานที่ปรึกษา
สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ตระหนักถึงความสําคัญขององคประกอบทั้ง 3 ดานดังกลาว ที่
เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสังคม ในฐานะที่เปนองคประกอบที่จําเปนของการพัฒนาแบบสมดุลและยั่งยืน โดยมีเนื้อหา
ดานการบริหารการพัฒนาสังคม ซึ่งจําเปนตองมีสวนผสมของพหุศาสตร ไดแก กลุมทฤษฎี กรอบแนวคิด และ
หลักการพื้นฐาน อันประกอบดวย ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม กลุมการบริหารจัดการ
ประกอบดวย หลักการบริหารการพัฒนาสังคม นโยบายและแผนการพัฒนาสังคม การจัดการองคการทางสังคม
ภาวะผูนํา และการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม กลุมเครื่องมือประกอบดวย วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะหทาง
สังคมศาสตร ทั้งในแนวทางเชิงปริมาณและแนวทางเชิงคุณภาพ จึงไดเปดสอนหลักสูตรพัฒนาสังคมมาตั้งแตป
การศึกษา 2526 และตอมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อความเหมาะสมจนมาเปนสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
สังคมในปจจุบัน หลักสูตรนี้มีกรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความเขาใจในเนื้อหาแบบสห
วิทยาการ เพื่อมุงผลิตบุคลากรที่มีความรูความชํานาญระดับสูง และเปนทรัพยากรมนุษยที่พรอมดวยคุณภาพและ
คุณธรรม ในสาขาการบริหารการพัฒ นาสังคม ที่ เนน หนักดานสังคมศาสตร และมีทักษะในการวิเคราะห วิจั ย
กําหนดนโยบาย วางแผนและบริหารเพื่อการพัฒนาสังคม รวมทั้งมีจิตสํานึกแหงการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
ควบคู กั บ การมี คุ ณ ธรรม ทั้ ง นี้ เพื่ อ สนองตอบความต อ งการบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพของหน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชนและองคการสาธารณประโยชนตาง ๆ
คณะพัฒ นาสังคมและสิ่งแวดล อม จึงได ดําเนิน การปรับปรุงหลั กสู ตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนตาม
กรอบเวลาที่ กําหนด ทั้ งนี้ เพื่ อเปน การปรับ ปรุงหลักสูต รให ไดมาตรฐานอยางเปน ระบบและต อเนื่ อง สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายและสังคม และใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและ
บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและตรงกันสําหรับผูที่เกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง
จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพในการเก็บรักษาองคความรูและประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ดานการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ เพื่อถายทอดความรู ประสบการณและวิธีการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของภายในสถาบันและคณะ ใหสามารถปฏิบั ติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางาน ลด
ขอผิดพลาดจากการทํางานไมเปนระบบ เพื่อเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการปรับปรุงหลักสูตร ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมถึงกฎระเบียบที่
ถูกตอง และวิธีการดําเนินงานดานการปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกตอง
3. เพื่อใชเปนเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดานการปรับปรุงหลักสูตร
4. เพื่อเผยแพรความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานแกผูสนใจทั่วไปนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงการทํางาน
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูปฏิบัติงานดานการปรับปรุงหลักสูตร ไดรับทราบบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
2. ผูป ฏิบัติงานดานการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันและคณะได รับ ทราบขั้น ตอน วิธีป ฏิบั ติงาน
รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกตอง และวิธีการดําเนินงานดานการปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกตอง
3. เป น แนวทางให แกผู ป ฏิ บั ติงานดานการปรับ ปรุงหลั กสูตรของคณะในการปฏิ บั ติ งานในสว นที่
รับผิดชอบ
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การจัดทําคูมือแนวปฏิบัติงานดานการปรับปรุงหลักสูตร ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน ตั้งแต
หลั กเกณฑ การปฏิ บั ติงาน วิธี การปฏิ บั ติงาน แนวปฏิบั ติ ขั้น ตอนและวิธีการดําเนิน งาน ตลอดจนการแตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักเกณฑในการปรับปรุงหลักสูตร ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข ซึ่งเปน
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารดํ าเนิ น งานภายใต ข อมู ล ที่ เกี่ ย วข อ ง กฎระเบี ย บ ข อ บั งคั บ มติ หลั กเกณฑ ทั้ งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
1.5 นิยามศัพท
“กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับอุ ดมศึ กษาแห งชาติ” (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบดวย
ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู
ของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิลักษณะของหลักสูตร ในแตละระดับคุณวุฒิ
“การปรับ ปรุงหลั ก สู ตร” หมายถึง หลักสูต รที่ มีก ารปรับ ปรุงในสาระสําคั ญ ของหลักสูต ร อาทิ
วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึ กษา โดยต องมี โครงสรา งและมาตรฐานตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา (ถา
มี) ตามแบบ มคอ. 2 รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย
กําหนด
“มคอ.2” หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําให
บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร
ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรง
กั บ ความต อ งการหรื อ เอกลั ก ษณ ข องสถาบั น ฯ โดยคณาจารย ผู ส อนจะต อ งร ว มมื อ กั น วางแผนและจั ด ทํ า
รายละเอียดของหลักสูตร
“การเรียนรู” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณที่
ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี
อยางนอย 5 ดาน ดังนี้
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(1) ด านคุ ณ ธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึ ง การพั ฒ นานิ สัยในการประพฤติ อ ย างมี
คุณ ธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
(2) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล
การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได
(3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและ
ใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตอง
เผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน
(4) ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง
(5) ด านทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการวิ เคราะห เชิ ง
ตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
“วิพากษหลักสูตร” หมายถึง การพิจารณาตัดสินเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเปนการปรับปรุง
พัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหทันสมัย ทั้งนี้ จะดําเนินการในทุกๆ ๕ ป ตามเกณฑของ สกอ. (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)
“ผูมีสวนไดสวนเสีย” (stakeholders) หมายถึง บุคคล/กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ ภายนอกที่
อาจจะมีผลกระทบหรือไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน ทั้งนี้ในบริบท
ของสถาบัน คือ คณะรัฐมนตรี (มติที่ประชุม) กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สํานักงบประมาณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)สํานั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ศิษยเกา นายจาง/ผูใชบัณฑิต ชุมชนและสังคม เปนตน

บทที่ 2
โครงสรางการบริหารจัดการและบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
2.1 โครงสรางการบริหารจัดการ
คณะพัฒ นาสังคมเริ่มจากการเปดสาขาพัฒนาสังคมในสังกัดของสํานักวิจัยใน ป 2526 ตอมาในป
2529 ไดมีการเปลี่ยนสถานภาพจากสาขาพัฒ นาสังคมในสังกัดสํานักวิจัย ไปเปนโครงการบัณฑิตศึกษาพัฒ นา
สังคม เป นหนวยงานอิสระแยกออกจากสํ านั กวิจัยมีฐานะเทียบเทาคณะ มีผูอํานวยการเป นผูบ ริหารโครงการ
ตอมาวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2533 ได รับ อนุ มัติจัดตั้งเปน คณะพัฒ นาสังคม และในเดือนพฤศจิกายน 2548 คณะ
พัฒนาสังคมไดเปลี่ยนชื่อคณะเปนคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ทุกหลักสูตรมีวัตถุประสงคหลักในการผลิต
มหาบั ณ ฑิ ตและดุษฎีบั ณ ฑิ ตที่ มีความสามารถในการทํ าวิจัยและมีความรูในเชิงสหสาขาวิชา ทางพัฒ นาสั งคม
การเมือง และยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ในงานที่
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีภารกิจดานการเรียนการสอน
ในระดับคณะ ภายใตพันธกิจ วิสัยทัศน และวัตถุประสงค ดังนี้
พันธกิจ
1. วิจัยและพัฒนาองคความรูทางพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมที่มีความรูคู
คุณธรรม
3. ใหบริการวิชาการดานการพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
4. ทํานุบํารุงและสรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน
คณะชั้นนําที่สรางองคความรูเพื่อพัฒนาสังคม
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาความรูแบบองครวม ดานพัฒนาสังคม การเมือง สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ
2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมดานพัฒนาสังคม การเมือง สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ
3. บริการสังคมอยางมีคุณภาพ ดานวิชาการ นโยบาย และการปฏิบัติ
4. ขยายเครือขายการเรียนรู และการเพิ่มองคความรูแกหนวยงาน ชุมชน สังคม และประเทศ
ปจจุบันคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 5 กลุมงาน ดังนี้
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กลุมงานบริหารและธุรการ ประกอบดวย 6 งานหลัก ไดแก
1.1 งานสารบรรณ/ธุรการ
1.2 งานประชาสัมพันธ/วิเทศสัมพันธ
1.3 งานบุคคล
1.4 งานการประชุม
1.5 งานตามแผนยุทธศาสตร
1.6 งานบริการครุภัณฑ/สถานที่
1. กลุมงานการเงินและพัสดุ ประกอบดวย 4 งานหลัก ไดแก
2.1 งานงบประมาณ
2.2 งานการเงิน
2.3 งานบัญชี
2.4 งานพัสดุ
2. กลุมงานการศึกษา ประกอบดวย 8 งานหลัก ไดแก
3.1 งานบริหารการศึกษา
3.2 งานบริการ
3.3 งานประเมินผลการศึกษา
3.4 งานทะเบียนและสถิติ
3.5 งานกิจกรรมนักศึกษาและทุนการศึกษา
3.6 งานศิษยเกา
3.7 งานโครงการภาคพิเศษ กทม.
3.8 งานโครงการภาคพิเศษ สวนภูมิภาค
3. กลุมงานแผนและพัฒนา ประกอบดวย 4 งานหลัก ไดแก
4.1 งานวางแผนและพัฒนา
4.2 งานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
4.3 งานพัฒนาองคการและระบบงาน
4.4 งานระบบสารสนเทศ
4. กลุมงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบดวย 3 งานหลัก ไดแก
5.1 งานวิจัยและงานเขียนตํารา
5.2 งานบริการวิชาการ
5.3 งานวารสารวิชาการ
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แผนภูมิที่ 2.1 โครงสรางการแบงสวนราชการ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการประจําคณะ
รองคณบดีฝายวิชาการ

คณบดี
รองคณบดีฝายบริหาร
สํานักงานเลขานุการคณะ

กลุมงานบริหารและธุรการ
งานสารบรรณ/ธุรการ
งานประชาสัมพันธ/
วิเทศสัมพันธ

กลุมงานการเงินและพัสดุ
งานงบประมาณ
งานการเงิน

งานบุคคล

งานบัญชี

งานประชุม

งานพัสดุ

งานตามแผนยุทธศาสตร
งานบริการครุภัณฑ/
สถานที่

กลุมงานการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
งานบริการ
งานประเมินผล
การศึกษา
งานทะเบียนและสถิติ
งานกิจกรรมนักศึกษา
และทุนการศึกษา
งานศิษยเกา
งานโครงการภาค
พิเศษ กทม.
งานโครงการภาค
พิเศษ สวนภูมิภาค
จังหวัดยะลา

คณะกรรมการชุดตาง ๆ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
อาจารยประจําคณะ
กลุมงานแผนและพัฒนา
งานวางแผน
และพัฒนา
งานพัฒนา
มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพ
งานพัฒนา
องคการและ
ระบบงาน
งานระบบ
สารสนเทศ

กลุมงานสนับสนุนงานวิจัย
และบริการวิชาการ
งานวิจัยและ
งานเขียนตํารา
งานบริการวิชาการ
งานวารสารวิชาการ
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แผนภูมิที่ 2.2 โครงสรางอัตรากําลัง
คณบดี
(รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
รองคณบดีฝายวิชาการ
(ผศ.ดร.อาแว มะแส)

รองคณบดีฝายบริหาร
(รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน)

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
(อ.ดร.รติพร ถึงฝง)

สํานักงานเลขานุการคณะ
(นางวนิดา ประภาวสิทธิ์)
จนท. 19 อัตรา

หัวหนางานบริหารและธุรการ
(น.ส.นฐพร พุฒเจริญ)
พนักงานธุรการ ส.2
(นายวีระโชติ คําสินธุ)
พนักงานบริการเอกสาร บ.1
(นางบุญพักตร ภูดวงดาษ)
ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
(นายบุญเลิศ ชะอัมพร)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
(นางบุษกร อนันทสุข)

หัวหนางานการเงินและพัสดุ
(นางนัยนา กรุดนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(น.ส.สมใจ ฐิติเมฆินทร)
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
(น.ส.ปทุมวดี โลศิริ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(น.ส.พันทิวา แกวสวัสดิ์)

หัวหนางานการศึกษา
(น.ส.สิบพร คุปตารักษ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางรติยานันท การสมโชค)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(น.ส.จินตนาพร เนาวเศรษฐ)
นักวิชาการศึกษา
(น.ส.วนิดา พึ่งพินิจ)
ผูปฏิบัติงานบริหารโครงการภาคพิเศษ จ.ยะลา
(น.ส.จุลินทิพย แกวเขียว)

หัวหนางานสนับสนุนงานวิจัย
และบริการวิชาการ
(นายธัชพงศพัฒน สีหะนาม)

หัวหนางานแผนและพัฒนา
(น.ส.นฐพร พุฒเจริญ) รักษาการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
(น.ส.นิดา ชัยชิตาทร)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นายกิติศักดิ์ ผิวบางกูล)

เจาหนาที่ประจําโครงการวารสารและเอกสาร
ทางวิชาการ
(น.ส.อรมนต ศันติวิชยะ)

รวมอัตรากําลัง 19 อัตรา
- ขาราชการ
- พนักงานสถาบัน
- ลูกจางประจํา
- ลูกจางชั่วคราวเงินทุนคณะ
- ลูกจางชั่วคราวหลักสูตรภาคพิเศษ

7 อัตรา
3 อัตรา
2 อัตรา
5 อัตรา
2 อัตรา

9

แผนภูมิที่ 2.3 โครงสรางการแบงสวนงานภายในกลุมงานการศึกษา
กลุมงานการศึกษา

งานดานปฏิบัติการ
จัดทําขอมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร/
เปดหลักสูตรใหม
จัดทํา focus group วิพากษ
หลักสูตร/สัมมนาประเมินหลักสูตร
รายงานขอมูลหลักสูตรแก สกอ./
สมศ./กพร.
จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
จัดทําเลมเอกสารและรวบรวม
เอกสารศูนยนอกที่ตั้ง
รวบรวมและตรวจสอบการจัดทํา
มคอ.๓
จัดทําและตรวจสอบคูมือของ
หลักสูตร
จัดทําฐานขอมูลศิษยเกา
เวียนขอบังคับ ประกาศ
และระเบียบวาดวยการศึกษา
ประชาสัมพันธหลักสูตร
แนะนําหลักสูตรแกนักศึกษา

งานดานการควบคุมงาน
รับนักศึกษาใหม จัดสอบ กํากับ ควบคุม ดูแล
ตรวจสอบการจัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบ
เตรียมขอมูลและสถานที่
ตรวจสอบการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
ตรวจสอบการจัดทําเอกสาร TQF ใหเปนไป
ตามมาตรฐาน สกอ.
ตรวจสอบรายงานอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
ตรวจสอบหลักสูตรที่ขอปรับปรุง
ตรวจสอบการจัดทําประกาศ คําสั่ง
ควบคุม กํากับ ดูแลงานปฏิทินการศึกษา
ควบคุม กํากับ ดูแลงานทะเบียนประวัติ/
ประมวลผล
ตรวจสอบประมวลผลการศึกษา/
สถานภาพนักศึกษา
ควบคุม กํากับ ดูแลงานสําเร็จการศึกษา/
งานพระราชทานปริญญาบัตร
ทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา

งานดานการวางแผน
พัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการศึกษา
จัดทําแผนจํานวนนักศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ตรวจสอบแผนการสอน/ภาระงานสอน
ของอาจารย
จัดทําโครงการงานของกลุมงานการศึกษา
คํานวณอัตรากําลังสายวิชาการประจําป
งานสถิติขอมูลนักศึกษา
จัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุก
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

งานดานการประสานงาน
ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายใน
และภายนอกสถาบัน
ชี้แจงใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานตาง ๆ
ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการศึกษา
ของหลักสูตร
สนับสนุนและใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา
ประชาสัมพันธ/ตอบคําถามและใหขอมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรแกนักศึกษาและผูสนใจ

งานอื่น ๆ
ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องการศึกษา
จัดเตรียม/จัดทําเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษา
งานกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ อาทิ
งานประชุมวิชาการ อบรม/สัมมนา
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2.2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกลุมงาน
กลุมงานการศึกษา เปนกลุมงานที่จัดตั้งขึ้นสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรภายในคณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม บริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใหทันสมัยตรงกับความตองการของ
ผูเรียนและสังคม โดยมีความรับผิดชอบครอบคลุมภารกิจที่สําคัญ 5 ดาน ดังนี้
1. ดานปฏิบัติการ
1.1 งานจัดทําขอมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร/เปดหลักสูตรใหม
1.2 งานจัดทํา Focus Group วิพากษหลักสูตร
1.3 งานสัมมนาประเมินหลักสูตร
1.4 งานรายงานขอมูลแก สกอ./สมศ./กพร.
1.5 งานจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.6 งานจัดทําเลมเอกสารรายงานการประกันคุณภาพและรวบรวมเอกสารศูนยนอกที่ตั้ง
1.7 งานรวบรวมและตรวจสอบการจัดทําระบบ TQF
1.7.1 มคอ.3
1.7.2 มคอ.5
1.7.3 มคอ.7/รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.8 งานจัดทําและตรวจสอบคูมือของหลักสูตร
1.9 งานจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา
1.10 งานเวียนขอบังคับ ประกาศ ระเบียบวาดวยการศึกษา
1.11 งานประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูสนใจ
1.12 งานแนะนําหลักสูตรแกนักศึกษา
2. ดานการควบคุมงาน
2.1 งานรับนักศึกษาใหม จัดสอบ กํากับ ควบคุม ดูแล
2.2 งานตรวจสอบการจัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบเตรียมขอมูลและสถานที่
2.3 งานตรวจสอบการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
2.4 งานตรวจสอบการจัดทําเอกสาร TQF ใหเปนไปตามมาตรฐาน สกอ.
2.5 งานตรวจสอบรายงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2.6 งานตรวจสอบหลักสูตรที่ขอปรับปรุง
2.7 งานตรวจสอบการจัดทําประกาศ คําสั่ง
2.8 งานควบคุม กํากับ ดูแลงานปฏิทินการศึกษา/ตารางสอน/ตารางสอบ
2.9 งานควบคุม กํากับ ดูแลงานสําเร็จการศึกษา/พระราชทานปริญญาบัตร
2.10 งานตรวจสอบทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา
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3. ดานการวางแผน
3.1 งานพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการศึกษา
3.2 งานจัดทําแผนจํานวนนักศึกษา
3.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
3.4 งานตรวจสอบแผนการสอบ/ภาระงานสอน
3.5 งานจัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับกลุมงาน
3.6 งานคํานวณอัตรากําลังสายวิชาการประจําป
3.7 งานสถิติขอมูลนักศึกษา
3.8 งานแผนประชาสัมพันธเชิงรุก
3.9 งานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
4. ดานการประสานงาน
4.1 งานติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน
4.2 งานชี้แจงใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ
4.3 งานใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการศึกษาของหลักสูตร
4.4 งานสนับสนุนและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.5 งานประชาสัมพันธ/ตอบคําถามและใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแกนักศึกษาและผูสนใจ
5. ดานอื่น ๆ
5.1 งานจัดทําเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 งานกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ เชน งานอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ คืนสูเหยา
2.3 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
งานการศึกษาถือไดวาเปนงานสําคัญของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ในการพัฒนาองคความรู
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความชํานาญสูงดานการบริหารการพัฒนาสังคม นําความรูไปปรับใชใน
การยกระดับคุณภาพสังคมและการจัดการปญหาสังคม สามารถวิเคราะหปญหา การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร
และการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเขาใจบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือไดวาเปน
พั น ธกิ จ หลั ก ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ด า นการผลิ ต บุ ค ลากรระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให มี ค วามรู
ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยผูจัดทําคูมือปจจุบันดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาระดับชํานาญการ ทําหนาที่
หัวหนากลุมงานการศึกษา ครอบคลุมภารกิจสําคัญ 5 ดาน ดังนี้
1. งานด า นการปฏิ บั ติ ง านการศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ง านด า นการศึ ก ษาที่ มี ข อบเขตเนื้ อ หาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน

1.1 มีการประชุมระดมความคิด การจัดทําขอมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร/เปดหลักสูตรใหม นําผลการ
ประเมินที่ไดเสนอผูบริหาร เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
1.2 มีการติดตอประสานงานหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ในการจัดทํา Focus group
วิพากษหลักสูตร รายงานขอมูลหลักสูตรแก สกอ./สมศ./กพร.
1.3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งจัดทํา สมอ.
08 เพื่อรายงานขอมูลสง สกอ.
1.4 จัดทําเลมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ
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1.5 กํากับ ดูแล รวบรวม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.2 มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7
1.6 กํากับ ดูแล รวบรวม และตรวจสอบ การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาทุกหลักสูตร
1.7 จัดทําแผนการประชาสัมพันธหลักสูตร และรายงานผลทุกรอบปงบประมาณ
1.8 จัดทําโครงการประชาสัมพันธเชิงรุก โครงการศึกษาความตองการในการศึกษาตอตามแผนปฏิบัติ
งานที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑการเขียนโครงการที่ดีมีคุณภาพ มีขั้นตอนที่ถูกตอง ตามประกาศแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน
1.9 สงเสริมทักษะทางวิชาการ เชน จัดสัมมนาการนําเสนอผลงานวิชาการคนควาอิสระ รวมทั้งการนํา
ผลประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชบัณฑิตของนายจางมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรและการใหบริการนักศึกษา เพื่อให
มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
1.10 แกไขป ญ หาขอขัด ของในการปฏิ บัติงาน เพื่ อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามนโยบาย เปาหมายที่
หนวยงานกําหนด

2. งานดานการควบคุมงาน ควบคุม กํากับ ดูแล บริหารจัดการ และตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อให
งานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค
2.1 การรับนักศึกษาใหม
2.2 จัดสอบ ตรวจสอบการจัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบ เตรียมขอมูลและสถานที่
2.3 ตรวจสอบการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
2.4 ตรวจสอบการจัดทําเอกสาร TQF ใหเปนไปตามมาตรฐาน สกอ.
2.5 ตรวจสอบรายงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2.6 ตรวจสอบหลักสูตรที่ขอปรับปรุง
2.7 ตรวจสอบการจัดทําประกาศ คําสั่ง
2.8 งานปฏิทินการศึกษา
2.9 งานทะเบียนประวัติ/ประมวลผล
2.10 ตรวจสอบประมวลผลการศึกษา/สถานภาพนักศึกษา งานสําเร็จการศึกษา งาน
พระราชทานปริญญาบัตร และทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา
2.11 ตรวจสอบการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา
2.12 จัดทําขอมูลภาระงานสอน
3. งานดานการวางแผน วิเคราะห นําเสนอเพื่อกําหนดนโยบายและรวมวางแผนกับผูบริหารระดับ
คณะใหมีความสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน วางแผนหรือรวมวางแผนการทํางานตามแผนงาน หรือโครงการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด โดยศึกษาขอมูลและ
ใหขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนดังกลาว
3.1 รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของคณะ ในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตร
3.2 จัดทําแผนจํานวนนักศึกษา
3.3 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
3.4 ตรวจสอบแผนการสอน/ภาระงานสอนของอาจารย
3.5 จัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับกลุมงาน
3.6 คํานวณอัตรากําลังสายวิชาการประจําป
3.7 งานสถิติขอมูลนักศึกษา
3.8 จัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุก
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3.9 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
3.10 จัดแผนการควบคุมภายใน
4. งานดานการประสานงาน มีบทบาทในการประสานงาน เจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไวใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกบุคลากรของคณะ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับศึกษา คนควาขอมูล จัดการประชุมรวมกัน
ระหวางหนวยงาน และนําผลมาใชในการใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงาน เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนา
งานและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
4.1 ประสานการทํางานภายในหนวยงานภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และหนวยงาน
ภายนอกสถาบัน
4.2 ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการศึกษาของหลักสูตร
4.3 เวียนเอกสารขอบังคับ ประกาศ และระเบียบวาดวยการศึกษา
4.4 สงเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่สนับสนุนใหนักศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน
สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในของการศึกษา
4.5 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ/ตอบคําถามและใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแกนักศึกษาและ
ผูสนใจ
4.6 เปนหนวยงานประสานความรวมมือ หนวยงานเครือขาย หนวยงานผูรับบริการ
5. ปฏิบตั ิงานภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและขอซักถาม ชี้แจงเรื่องการศึกษา
5.2 จัดเตรียม/จัดทําเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
5.3 จัดกิจกรรมตาง ๆ ของหลักสูตร เชน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป
5.4 จัดงานปฐมนิเทศ
5.5 จัดงานปจฉิมนิเทศ
5.6 ปฏิบัติงานกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ เชน งานประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ/งาน
อบรม/สัมมนา
5.7 เป น คณะทํ างาน คณะกรรมการชุ ด ต าง ๆ ตามที่ ได รั บ มอบหมาย ปฏิ บั ติ งานในรู ป แบบ
คณะกรรมการเพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนางาน พัฒนาองคการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกล
ยุทธของหนวยงาน เขารวมประชุมและนําเสนอขอมูล เสนอความคิดเห็น วางแผน ดําเนินงานตามแผนที่ไดรับ
มอบหมาย และรายงานความกาวหนา ในการจัดกิจกรรมการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ
เชน
5.7.1 คณะกรรมการดํ าเนิ น งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รและปรับ ปรุ งหลั ก สู ต ร คณะกรรมการ
ดําเนินงาน ๕ส คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (TQA)
5.7.2 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมคุณภาพภายใน
5.7.3 คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต คณะกรรมการประชาสัมพันธเชิงรุก คณะกรรมการการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
5.7.4 คณะกรรมการบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการฝกซอมยอยในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจําป ฯลฯ

บทที่ 3
หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติงาน และเงือ่ นไข
การจัดทําคูมือ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตร” เนื้อหาในบทนี้ประกอบดวย 6 สวน ประกอบดวย
3.1) คํานิยามและความหมาย
3.2) ระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3) หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
3.4) วิธีการปฏิบัติงานการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง
3.5) เงื่อนไข/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
3.6) จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตร
การปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตรมีหลักเกณฑ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ผูจัดทําจะไดกลาวถึงหลักเกณฑการปฏิบัติงานในหัวขอตอไป
3.1 คํานิยามและความหมาย
“หลักสูตรปรับปรุง” หมายถึง หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนในสถาบัน แตประสงคจะปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ หรือรายละเอียดใหเหมาะสม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ หลักสูตรปรับปรุง และ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
1. หลักสูตรปรับ ปรุง (ใหญ ) หมายถึง หลักสูตรที่ มีการเปดสอนอยูแลว และมีการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน โดยการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ
วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึ กษา โดยต องมี โครงสรา งและมาตรฐานตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.2 รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย
กําหนด
2. หลักสูตรปรับปรุง (เล็กนอย) หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงแตยังคงเนื้อหาของศาสตรนั้น ๆ
โดยประกอบดวยกระบวนวิชาที่เหมาะสมและสอดคลองกับปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคเดิมของหลักสูตร เชน
เปลี่ยนชื่อรายวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา เพิ่มวิชาเลือก หรือปรับคําอธิบายรายวิชา ทั้งนี้ตองไมกระทบตอโครงสรางหลัก
ของหลักสูตร และเนื้อหาสาระในหมาดวิชาเฉพาะ
ซึ่งคูมือฉบับนี้ผูจัดทําจะกลาวถึงหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไขของการปรับปรุงหลักสูตร
ตามขอ 1. หลักสูตรปรับปรุง (ใหญ) เทานั้น
3.2 ระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร
ระบบ (System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานวาตองทําอะไร
เพื่อใหไดผลตามเปาหมายที่ตองการ เปนขั้นตอนการปฏิบัติงานของการปรับปรุงหลักสูตร มุงเนนปจจัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับที่สัมพันธเชื่อมโยงกัน
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กลไก (Mechanism) เปนปจจัยที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานขององคการใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
ในที่นี้หมายถึงปจจัยการขับเคลื่อนที่ทําใหระบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของการปรับปรุงหลักสูตรใหดําเนินไป
ตามเป าหมาย โดยมี ค ณะกรรมการต าง ๆ ทํ าหน าที่ กํ ากั บ ดู แลประกอบดว ยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการอาจารยประจําคณะ คณะกรรมการ ทคอ.การศึกษา คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการ
สภาสถาบัน
ระบบและกลไกจึ ง ถื อได ว า เป น ปจ จัย สําคัญ ในการผลักดั น ให การปฏิ บั ติงานเกิ ดผลสัม ฤทธิ์ตาม
เปาหมาย เพื่อใหการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
3.3. หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
3.3.1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)
เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ.2574 คือการ “ให
สถาบันอุดมศึกษามีสวนชวยในการออกแบบการศึกษาชาติทุกระดับ วางแนวทางการสรางคน องคความรูใหกับ
ภาคการผลิต สังคม ชุมชนทองถิ่น เพื่อการพัฒ นาอยางสมดุล เปน สมองในการคิดสรางนวัตกรรม นําไปสูการ
ปรับปรุงโครงสราง การจัดสรรทรัพยากร และมีความยืดหยุนปรับตัวไดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก”
สาระสําคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) ไดแก
1. การกําหนด Core Competencies ของ ระบบอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศสูอนาคตไดแก
• การสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ
• การพัฒนาและการรักษาอาจารยที่มีคุณภาพ เปนนักการศึกษามืออาชีพ
• การสรางสรรคนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย
• การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. การปรับยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เนนจุดเดน ของแตละสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ
• การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
• การจัดกลุม จัดประเภทตามอัตลักษณและระดับของพัฒนาการ ของสถาบัน
3. การปรับโครงสรางของระบบอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบอุดมศึกษา
• โครงสรางการผลิตกําลังคนที่เหมาะสม สอดคลองกับการพัฒนา ประเทศ
• โครงสรางการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• โครงสรางบุคลากร การสอน การวิจัย บริการวิชาการ
• โครงสรางตนทุน และความสูญเปลาทางการศึกษา
• บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมีสวนรวมที่สําคัญ ในการพัฒนาประเทศ
4. การจัดองคการใหมในระบบอุดมศึกษาเพื่อใหเกิดกลไกการกําหนด นโยบาย การสนับสนุน การ
ติ ด ตามตรวจสอบ ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ (Regulator and Providers) และตอบสนองความต องการในการพั ฒ นา
ประเทศ
• กลไกการวางแผน และการจัดสรรทรัพยากร
• กลไกการพั ฒ นา ระบบ ขอมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนการประเมินผลและการประกั น
คุณภาพ
• ระบบการวิจัยนโยบายอุดมศึกษา
• ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
• ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

16

จุดเนน ไดแก
1. กํ า หนดพั น ธกิ จ ของอุ ด มศึ ก ษาที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะและเป น จุ ด เด น หรื อ ความเชี่ ย วชาญของ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ทั้งสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐและเอกชนใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศ
(Reprofiling HEi)
2. มุงเนนผลผลิตและผลลัพธของระบบอุดมศึกษา (Higher Education Outcomes) ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ยอมรับระดับ สากล
3. ปฏิรูปอุดมศึกษาอยางครบถวนและสมดุล เพื่อใหกลไกการสนับสนุน การกํากับตรวจสอบ และ
การประเมินผลกระทบของระบบอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพสูงสุด (Return on investment)
3.3.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ในชวงของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ สภาวการณ ดานตางๆ ทั้ งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมลาทางสังคม เปนตน ทาใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
(4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู รวมกันอยางมีความสุข
3.3.3 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาว 15 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2551-2565
โดยมี 8 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรรหา/คัดเลือก และพัฒ นาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent
People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได
มีกระบวนการสรรหา/คัดเลือก พัฒนาบุคคลทุกกลุม ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร อาจารย/นักวิจัย
บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เปนผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบัน ถือเปนทรัพยากรที่สําคัญตอความสําเร็จ
ของสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหไดบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัย
ระดับโลกได
ยุทธศาสตรที่ 2 การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
การเพิ่ มขีด ความสามารถในการระดมทรัพยากรเพื่ อพัฒ นาสถาบั น โดยดําเนิ นงานตามภารกิจ ที่
สําคัญ เชน การขยายกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ การหารายไดจากศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน การ
สรางเครือขายกับองคกรตางๆ และศิษยเกา ตลอดจนการขยายฐานรายไดโดยมีกิจกรรมรองรับอยางเปนรูปธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ
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สถาบันจึงตองมีระบบการบริหารจัดการที่มีป ระสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุ นใหเกิดความเปนเลิศทาง
วิชาการ โดยการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สรางผลงานวิจัยที่มีคุณคา สามารถ
นําไปใชและเกิดประโยชนตอสังคมประเทศชาติพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันกับหนวยงานและมหาวิทยาลัย ทั้งในและตาง
ประเทศ เพื่อใหเกิดเครือขายความรวมมือ มีการบูรณาการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง ทาง
วิชาการ สามารถเทียบเคียงกับนานาชาติได
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)
การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดลอ มตางๆ ในปจ จุ บั น เชน การเปด เสรี ท างการศึ ก ษา สง ผลใหมี
มหาวิทยาลัยตางประเทศมาเปดการเรียนการสอนในประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งการเปดหลักสูตรในสถาบันการ
ศึกษาตางๆ มีความหลากหลาย ทําใหมีการแขงขันสูงขึ้น สถาบันตองสรางและประชาสัมพันธภ าพลักษณของ
สถาบันใหเปนที่รูจักและยอมรับของกลุมเปาหมาย และสังคม สรางความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในดาน
การเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อเปนเอกลักษณและความโดดเดนของสถาบัน ใหเปนที่ยอมรับของ
สังคม และเผยแพรอยางกวางขวาง
ยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการ
ที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
สถาบันการศึกษามีบทบาทสําคัญในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพเขาสูตลาดแรงงาน ผลิตผลงานวิจัย
และใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การสรางความเปนเลิศทาง
วิชาการจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาใหตอบสนองความตองการพัฒ นาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
ปจจุบันกระแสการสรางความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ได
เขามามี บทบาทในสังคม เนื่องจากปญ หาวิกฤติ ดานสิ่งแวดลอมและแรงงานในทั่วทุ กมุมโลก ดังนั้ นจึงไดมีการ
แสวงหาแนวคิดและแนวทางดําเนินการ เพื่อใหเกิดความสันติและการสานสัมพันธอันดีในการอยูรวมกัน ในสังคม
ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงตองมีความรับผิดชอบตอสังคมเชนเดียวกับองคการอื่นๆ ในสังคม สถาบันอุดมศึกษาที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility : USR) ตองมีบทบาทหนาที่ในการชี้นําสังคม โดย
จั ด กิ จ กรรมบริก ารทางวิ ช าการเพื่ อใหความรูที่ ถูกตองแกสั งคม และปฏิ บั ติ ร าชการใหเกิ ดการบริห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดีโดยบริหารราชการที่ตอบสนองความตองการของประชาชน และใหเกิดผลกระทบในเชิงบวกตอการ
พัฒนาชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร ไดจัดตั้งศู น ยศึก ษาและศูน ยพัฒ นาวิ ช าการขึ้ น ภายใตความ
ชํานาญทางดานตางๆ ของคณาจารยภายในสถาบัน ซึ่งนับเปนศูนยกลางการพัฒนาความกาวหนาของศาสตรและ
ความรูลักษณะสหวิทยาการ และความรูเฉพาะทางทั้งในเชิงแนวความคิด หลักการ ทฤษฎีการพัฒนา การประยุกต
ที่ เชื่ อ มโยงและถายทอดไปสู การปฏิ บั ติ จ ริง รวมถึ งการผลิ ตและเผยแพรผ ลงานทางวิช าการที่ มีคุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน สรางเครือขายความรวมมือในทางปฏิบัติกับหนวยงาน/องคการทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนการสรางชื่อเสียง
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และเปนการระดมทุนของศูนยสวนหนึ่งอีกดวย ตลอดจนมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัย และใหบริการดานวิชาการ
แกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหหนวยงานเหลานั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการรวมทั้งยกระดับความรูและทักษะของบุคลากร
3.3.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕5๘
กําหนดใหทุกหลักสูตร “มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอย ตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ป” โดยหลักเกณฑการปรับปรุงหลักสูตร จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
เมื่อใชหลักสูตรครบตามกระบวนการแลว จําเปนที่จะตองประเมินหลักสูตรเพื่อใหทราบผลการใช
หลั กสู ต รในภาพรวม เช น ผลการใช ห ลั กสู ตรเป น อยางไร มีผ ลกระทบตอสังคมอยางไร เป น ตน ซึ่งก็คือการ
ประเมินหลังการใชหลักสูตร เปนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ รวมถึงองคประกอบดานตาง ๆ ของหลักสูตร
ทั้ งหมด ได แ ก เอกสารหลั ก สู ต ร บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข อ ง กั บ การใช ห ลั ก สู ต ร การบริ ห ารหลั ก สู ต รการจั ด การ
กระบวนการเรียนการสอน การกํากับดูแล การประเมินการเรียนการสอน รวมทั้งสภาพแวดลอม ที่เปนตัวบงชี้การ
อธิบายคุณภาพผลผลิตของหลักสูตร
นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ไดมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเจตนารมณใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 รองรับการบริหาร
จัดการหลักสูตรใหได คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุ ดมศึกษาแหงชาติ และตามจุดเน นของแตล ะ
สาขาวิชา โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ขอ 5 ปรัชญาและวัตถุประสงค
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ควรมุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิช าการและวิชาชีพที่เปน สากล เนน การพั ฒ นา
นั กวิ ช าการและนั กวิ ช าชี พ ที่ มีความรู ความสามารถระดั บ สูงในสาขาวิช าตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัย เพื่ อให
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิ ช าการ เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการศาสตร ที่ ต นเชี่ ย วชาญกั บ ศาสตร อื่ น ได อ ย างต อ เนื่ อ ง มี คุ ณ ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและ
ประยุกต ใช ความรูใหมเพื่ อการพั ฒ นางานและสังคม ในขณะนี้ระดับ ปริญ ญาเอก มุงใหมีความสามารถในการ
คนควาวิจัยเพื่ อสรางสรรคสรางองคความรูใหมห รือนวัตกรรม ซึ่งเป นประโยชนตอการพัฒ นางาน สังคม และ
ประเทศ
ขอ 8 โครงสรางหลักสูตร
ปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 แผน คือ
1) แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย
• แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2) แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมี
การคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต
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ปริญญาเอก แบงเปน 2 แบบ ดังนี้
1) แบบ 1 เปนแบบเนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม
• แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
• แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต
2) แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ
• แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
• แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
ขอ 10 จํานวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย
10.3 ปริญญาโท
10.3.1 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
10.3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด ใน
การพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย
1 รายการต อ งเป น ผลงานวิ จั ย กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น อย างยิ่ งสาหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไม ส ามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี
10.3.3 อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระแบงออกเป น 2 ประเภท
คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระตองเปนอาจารย
ประจํ า หลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า ที่ มี ตํ า แหน ง รอง
ศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3
รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจําตองมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
สําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมี
คุณ วุฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรือเที ยบเท า และมี ผ ลงานทางวิช าการที่ ไดรับ การตี พิมพ เผยแพรในวารสารที่ มีชื่ ออยู ใน
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ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา
10 เรื่อง
กรณี ผูท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกที่ ไม มีคุ ณ วุฒิ และผลงานทางวิช าการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น
และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.3.4 อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ตอ งประกอบด ว ยอาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รและ
ผูทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบัน รวมไมน อยกวา 3 คน ทั้งนี้ป ระธานกรรมการสอบต องไมเป นอาจารยที่ป รึกษา
วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้
1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ขั้ น ต่ํ าปริญ ญาโทหรื อเที ย บเท า ที่ มี ตํา แหน งรองศาสตราจารย และมี ผ ลงานทางวิช าการที่ ไม ใช สว นหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ
ตองเปนผลงานวิจัย
2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติซึ่งตรง
หรือสัมพั นธกับหั วขอวิทยานิ พนธห รือการคนควาอิสระ ไมน อยกวา 10 เรื่องกรณีผูทรงคุณวุฒิ ภ ายนอกที่ไม มี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงเปนที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.3.5 อาจารย ผูส อน ตองเปน อาจารยป ระจํ าหรืออาจารยพิเศษ ที่มีคุณ วุฒิ ขั้น ต่ํ า
ปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมี
ประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง ทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดย
มีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
10.4 ปริญญาเอก
10.4.1 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญา
โทหรือเทียบเทาที่มีตําแหน งรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล
ดํ า รงตํ า แหน งทางวิ ช าการอย างน อ ย 3 รายการ ในรอบ 5 ป ย อ นหลั ง โดยอย างน อ ย 1 รายการ ต อ งเป น
ผลงานวิจัย
10.4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใช สวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด ในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
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กรณี ที่มีความจําเป น อย างยิ่ งสําหรับ สาขาวิ ชาที่ไม ส ามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี
10.4.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) อาจารยที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธห ลัก ตองเป น อาจารยป ระจําหลั กสู ต ร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
สาหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอง
มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ การตีพิมพ เผยแพรในวารสารที่ มีชื่ออยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา 5 เรื่อง
กรณี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไม มีคุ ณ วุฒิ และผลงานทางวิช าการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสั มพั น ธ กับ หั วข อวิ ทยานิ พนธ โดยผานความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น อุด มศึกษาแหงนั้น และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.4.4 อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ตอ งประกอบด ว ยอาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก
โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ขั้ น ต่ํ าปริญ ญาโทหรื อเที ย บเท า ที่ มี ตํา แหน งรองศาสตราจารย และมี ผ ลงานทางวิช าการที่ ไม ใช สว นหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ
ตองเปนผลงานวิจัย
2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา 5 เรื่อง
กรณี ผูท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกที่ ไม มีคุ ณ วุฒิ และผลงานทางวิช าการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนที่ยอมรับ
ซึ่ งตรงหรือสั มพั น ธกับ หั ว ข อวิท ยานิ พ นธ โดยผานความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น อุ ด มศึ กษาแห งนั้ น และแจ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.4.5 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่

22

ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่ อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ได รับ การเผยแพรตามหลักเกณฑ ที่
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมใหอาจารยที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย ทําหนาที่อาจารยผูสอนได
ทั้ งนี้ อาจารยพิ เศษตองมีชั่ว โมงสอนไมเกิน รอยละ ๕๐ ของรายวิช า โดยมี
อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
ขอ 11 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
11.1 อาจารยป ระจําหลั กสู ตร 1 คน ให เป น อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิ พนธห ลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑดังนี้
กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 5 คน
ตอภาคการศึกษา
กรณี อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า และดํ า รง
ตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมไดไมเกิน 10 คนตอภาคการศึกษา
กรณี อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า และดํ า รง
ตํ าแหนงศาสตราจารย และมี ความจํ าเป น ตองดู แลนักศึ กษาเกิน กวาจํานวนที่ กําหนดให เสนอตอสภาสถาบั น
พิจารณา แตทั้งนี้ตองไมเกิน 15 คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา 15 คน ใหขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี
11.2 อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ของ
นักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน
หากเป น อาจารยที่ป รึกษาทั้ งวิ ทยานิ พ นธและการค น ควาอิส ระ ใหคิดสัดสว น
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน แตทั้งนี้รวมแลวตองไม
เกิน 15 คนตอภาคการศึกษา
11.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/
หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้น ดวย โดยสามารถสรุป สาระสําคัญดาน
อาจารย ไดดังนี้
ตารางที่ 3.1 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ประเด็นดานอาจารย)
ประเด็น
1. มาตรฐานของ
ความสามารถภาษาอังกฤษ
• อาจารยประจํา
ที่รับเขาใหม

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
เนนการทดสอบดานการอาน เขียน พูด ระดับใชงานได
ใหสถาบันกําหนดวิธีการและเกณฑการคัดเลือกใหไดมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษเองในชวง 2 ปแรกนับแตบังคับใช

หมายเหตุ

- กรณีนักศึกษาปริญญาเอก
ใหสถาบันกําหนดวิธีการ
และเกณฑการคัดเลือกใหได
มาตรฐานของความสามารถ
ภาษาอังกฤษเองในชวง 2 ป
แรกนับแตบังคับใช
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ประเด็น
2. อาจารยประจําหลักสูตร
• จํานวน
• วุฒกิ ารศึกษา
• ผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ปยอนหลัง
3.อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
• จํานวน
• วุฒกิ ารศึกษา
• ผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ปยอนหลัง
4.อาจารยผูสอน
• วุฒิการศึกษา

• ประสบการณสอน
• ผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ป ยอนหลัง
• อาจารยผูสอนที่เปน
อาจารยพิเศษ
5.อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ
• วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรที่
เปดสอน
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ป.โทหรือเทียบเทา
ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.
โทและรศ.
3 รายการ (มีเงื่อนไขพิเศษ
3 รายการ (มีเงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารยรบั เขาใหมที่จบ กรณีอาจารยรบั เขาใหมที่จบ
ป.เอก)
ป.เอก)
อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขา
หลักสูตรที่เปดสอน มีหนาที่ในการบริหาร/พัฒนาหลักสูตร และ
ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
3 คน
3 คน
ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.โท ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.โท
และ รศ.
และศ.
3 รายการ (มีเงื่อนไขพิเศษ
3 รายการ (มีเงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารยรบั เขาใหมที่จบ กรณีอาจารยรบั เขาใหมที่จบ
ป.เอก)
ป.เอก)
อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ป.โทหรือเทียบเทา
ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.
โทและรองศาสตราจารย

มี
มี
1 รายการ (ยกเวนอาจารยเขา 1 รายการ
ใหมที่จบ ป.เอก)
กําหนดใหอาจารยพิเศษสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา
โดยมีอาจารยประจําเปนผูร ับผิดชอบรายวิชานั้น
อาจารยประจําหลักสูตร

ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.โท ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.โท

หมายเหตุ

- เปนงานวิจัยอยางนอย 1
รายการ
- เปนผลงานรวมกับผูอื่นได

- เปนงานวิจัยอยางนอย 1
รายการ
- เปนผลงานรวมกับผูอื่นได
- อนุโลมสอนวุฒปิ ริญญาโท
หรือเทียบเทาและ
ประสบการณไมนอยกวา
4 ป เฉพาะหลักสูตรป.
บัณฑิตขั้นสูง
- หลักสูตรปริญญาเอก
อนุโลมผูสอนวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทาและมี
ตําแหนงวิชาการตําแหนง
วิชาการต่ํากวา รศ. สอน
ในวิชาที่ไมใชวิชาของ
หลักสูตรได
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ประเด็น
• ผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ป ยอนหลัง

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
และรองศาสตราจารย
และรองศาสตราจารย
3 รายการ (มีเงื่อนไขพิเศษ
3 รายการ (มีเงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารยรบั เขาใหมที่จบ กรณีอาจารยรบั เขาใหมที่จบ
ป.เอก)
ป.เอก)
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณภายนอก

หมายเหตุ
เปนงานวิจัยอยางนอย 1
รายการ เปนผลงานรวมกับ
ผูอื่นได

6.อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี)
• วุฒิการศึกษาอาจารยที่ ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.โท ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ ป.โท
และ รศ.
ปรึกษารวมเปนอาจารยประจํา และ รศ.
ถาวุฒิการศึกษาไมเปนตาม
ป.เอกหรือเทียบเทา
• วุฒิการศึกษาอาจารยที่ ป.เอกหรือเทียบเทา
เกณฑตองเปนผูเชี่ยวชาญ
ปรึกษารวมเปนผูทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณสูงเสนอ
ภายนอก
ผานสภาและแจง กกอ.
รับทราบ
3 รายการในรอบ 5 ป
- เปนงานวิจัยอยางนอย 1
• ผลงานทางวิชาการของ 3 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง (มีเงื่อนไขพิเศษกรณี ยอนหลัง (มีเงื่อนไขพิเศษกรณี รายการ
อาจารยประจํา
อาจารยรับเขาใหมที่จบ ป.
อาจารยรับเขาใหมที่จบ ป.
- เปนผลงานรวมกับผูอื่นได
เอก)
เอก)
ถาผลงานไมเปนตามเกณฑ
• ผลงานทางวิชาการของ ผลงานทางวิชาการระดับชาติ ผลงานทางวิชาการระดับ
ไมต่ํากวา 10 เรื่อง
นานาชาติ ไมตา่ํ กวา 5 เรื่อง
ตองเปนผูเชี่ยวชาญและมี
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ประสบการณสูงเสนอผาน
สภาและแจง กกอ.
รับทราบ
7.ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ*
• จํานวนนักศึกษาตอ
อาจารยที่ปรึกษา
- อาจารย ป.เอกหรือ
10:1
10:1
-ขออนุมัติสภาได แตไมเกิน
เทียบเทาตําแหนง ศ.
15:1
-ขออนุมัติ กกอ.เปนราย
กรณี ถาหากเกิน 15:1
- อาจารย ป.เอกหรือ
10:1
10:1
เทียบเทาตําแหนง รศ.
- อาจารย ป.เอกหรือ
10:1
10:1
เทียบเทาตําแหนง ผศ.
- อาจารย ป.เอกหรือ
5:1
5:1
เทียบเทาไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ
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ประเด็น
8.คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
• จํานวนกรรมการ
• องคประกอบของ
กรรมการ
• ประธานกรรมการสอบ
• คุณสมบัติกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
- คุณวุฒิกรรมการที่เปน
อาจารยประจํา
- ผลงานทางวิชาการของ
กรรมการที่เปนอาจารยประจํา
- คุณวุฒิของ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก

-ผลงานวิชาการของ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ไมนอยกวา 3 คน
อาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
ตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

ไมนอยกวา 5 คน
อาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
ประธานกรรมการสอบตองเปน
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก

คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา
หรือ ป.โทและ รศ.
3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง (มีเงื่อนไขพิเศษกรณี
อาจารยรับเขาใหมที่จบ ป.
เอก)
คุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเทา

คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา
หรือ ป.โทและ รศ.
3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง (มีเงื่อนไขพิเศษกรณี
อาจารยรับเขาใหมที่จบ ป.
เอก)
คุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเทา

ผลงานทางวิชาการระดับชาติ
ไมต่ํากวา 10 เรื่อง

ผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ไมตา่ํ กวา 5 เรื่อง

หมายเหตุ

- เปนงานวิจัยอยางนอย 1
รายการ
- เปนผลงานรวมกับผูอื่นได
ถาวุฒิการศึกษาไมเปนตาม
เกณฑตองเปนผูเชียวชาญ
และมีประสบการณสูง
เสนอผานสภาและแจง
กกอ.รับทราบ
ถาผลงานไมเปนตามเกณฑ
ตองเปนผูเชียวชาญและมี
ประสบการณสูงเสนอผาน
สภาและแจง กกอ.รับทราบ

ขอ 14 เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
14.2 ปริญญาโท
14.2.1 แผน ก แบบ ก 1
- เสนอวิ ท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
- ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อย า งน อ ยได รั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ
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เทียบเทา

14.2.2 แผน ก แบบ ก 2
- ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
- ได ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม ต่ํ ากว า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ

- เสนอวิ ท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
- ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ
อย า งน อ ยได รั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
14.2.3 แผน ข
- ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
- ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา
- สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวย
ขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น
- เสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
- รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตอง
ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
14.3 ปริญญาเอก
14.3.1 แบบ 1
- สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ
- เสนอวิทยานิพนธ
- สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
- ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรื อ อย า งน อ ยได รั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง
14.3.2 แบบ 1
- ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
- ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา
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สิทธิขอทําวิทยานิพนธ

- สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมี

- เสนอวิทยานิพนธ
- ส อ บ ผ าน ก ารส อ บ ป าก เป ล าขั้ น สุ ด ท าย โด ย ค ณ ะก รรม ก ารที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
- ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรื อ อย า งน อ ยได รั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ โดยสามารถสรุปดานการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาไดดังนี้
ตารางที่ 3.2 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ประเด็นดานการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา)
ประเด็น
ปริญญาโท
1. ตีพิมพเผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
• แผนการเรียนแบบวิจยั
- มีบทความตีพิมพในวารสาร
อยางเดียว
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศ กกอ.
• แผนการเรียนรายวิชา
และทําวิทยานิพนธ

ปริญญาเอก

แบบ 1
- มีบทความตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มคี ุณภาพ
ตามประกาศ กกอ. อยางนอย 2
เรื่อง
แบบ 2
- มีบทความตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มคี ุณภาพ
ตามประกาศ กกอ.

แผน ก แบบ ก 2
- มีบทความตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศ กกอ. หรือ
นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ และมี
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
แผน ข รายงานการคนควาอิสระ
• แผนการเรียนรายวิชา
ไดรับการเผยแพรในลักษณะใด
และการคนควาอิสระ
ลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
2. ระบบการสอบวิทยานิพนธ ระบบการสอบวิทยานิพนธเปดให ระบบการสอบวิทยานิพนธเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได
ผูสนใจเขารับฟงได
และสอบผานการสอบปาก
เปลา
3.ระบบตรวจสอบการคัดลอก ใหจัดระบบตรวจสอบการคัดลอก ใหจัดระบบตรวจสอบการคัดลอก
ผลงาน และพิจารณาถอดถอน
ผลงาน และพิจารณาถอดถอน
ผลงาน
รายงานการคนควาอิสระหรือ
วิทยานิพนธ หากตรวจสอบวามีการ
วิทยานิพนธ หากตรวจสอบวามี
คัดลอกหรือจางทําวิทยานิพนธ
การคัดลอกหรือจางทํารายงานการ
คนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ

หมายเหตุ
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ขอ 15 ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
สําหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาของ
สถาบั น (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 1) ทั้งนี้ใหส อดคลองกับ หลักเกณฑ การกําหนดชื่อปริญ ญาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ขอ 17 การพัฒนาหลักสูตร
ให ทุ กหลั กสู ต รพั ฒ นาหลั ก สู ตรใหทั น สมั ย โดยมีก ารประเมิ น และรายงานผลการดํ าเนิ น การของ
หลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป
3.3.5 การประเมินหลักสูตร
ในระดับ สถาบั น/คณะ มี การประเมิน หลักสูตรและผูเรียนรวมทั้ งศิษยเกาและผูใชบัณ ฑิต โดยนํ า
ขอมูลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร ไดแก
- การประเมินอาจารยโดยผูเรียน เปนการประเมินแตละรายวิชาที่นักศึกษาเขาเรียน
- การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา/ศิษยเกา
- การประเมินโดย Focus Group
- การสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต ฯลฯ
3.3.6 การจัดทําหลักสูตร
การจัดทําหลักสูตร จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ของคณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
ทั้ งนี้ ในการจั ดทํ าเอกสารหลักสูตร จะตองมีการกําหนดหัวขอและเนื้อหาสาระตาง ๆ ครบถว น
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด เพื่อเปนการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหมี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อเปนการรองรับวิทยฐานะของหลักสูตร
3.4 วิธีการปฏิบัติงานการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เงื่อนไขที่คณะจะตองจัดทําเปนหลักสูตรปรับปรุง มีดังนี้
- การปรับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดหนวยกิต การเพิ่ม-ลดรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร ซึ่งสงผลตอ
โครงสรางหลักสูตร
- แกไขหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อปริญญา สาขาวิชาเอก
- แกไขวัตถุประสงค ปรัชญา
- แกไขสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา
- แกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผูเขาศึกษา
- การปรับปรุงหลายรายการ มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
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ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การพั ฒ นาและการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต ร ต อ งผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพิจารณา ปรึกษาหารือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (ปรับปรุง
มาก) และนําเสนอคณะกรรมการอาจารยประจําคณะ โดยมีหนาที่ดังนี้
1) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงหลักสูตร
2) ประชุมพิจารณาจัดทํารางหลักสูตรที่ตองการปรับปรุง
3) จัดประชุมวิพากษหลักสูตร
4) แกไขตามขอเสนอแนะ
5) เสนอรางปรับปรุงหลักสูตรตอคณะกรรมการของสถาบัน
6) ปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการของสถาบัน
2. คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการอาจารย ป ระจํ าคณะ พิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รที่ เสนอขอปรั บ ปรุ งแก ไข
หลักสูตร (ปรับปรุงมาก) และคณะนําผลการประชุมและขอเสนอแนะดังกลาว นําเสนอตอคณะกรรมการ ทคอ.
การศึกษา ของสถาบัน โดยผานกองบริการการศึกษา
3. คณะกรรมการ ทคอ.การศึกษา
คณะกรรมการ ทคอ.การศึกษา พิจารณาหลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร (ปรับปรุง
มาก) และคณะนําผลการประชุมและขอเสนอแนะดังกลาว นําเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการ
4. คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
(ปรับปรุงมาก) และนําเสนอตอคณะกรรมการ ทคอ.
5. คณะกรรมการ ทคอ.
คณะกรรมการ ทคอ. พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร (ปรับปรุง
มาก) และนําเสนอตอคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
6. คณะกรรมการสภาสถาบัน
คณะกรรมการสภาสถาบัน พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
(ปรับปรุงใหญ) แลว จากนั้นแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภา
สถาบันใหความเห็นชอบ
7. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร
8. สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน กพ. ใหการรับรองวุฒิการศึกษา
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ภาพที่ 3.1 แสดงวิธีการปฏิบัติงานการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง
คณะ

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

คณะกรรมการประจําคณะ
ผาน

คณะกรรมการ ทคอ.การศึกษา
คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการ ทคอ.
คณะกรรมการสภาสถาบัน
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สํานักงาน ก.พ.

กองบริการการศึกษา
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3.5 เงื่อนไข/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
3.5.1 เงื่อนไข/ขอควรระวัง
การปรับปรุงหลักสูตร ตองจัดทํารายละเอียดหลักสูตรเปนรูปเลมตามแบบ มคอ.2 โดยมีเงื่อนไข
รูปแบบ หัวขอ และรายละเอียดตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3.5.2 สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
การปรับ ปรุงหลั กสู ตรต องมี การปรับ ปรุงหลักสูตรเปน ระยะๆ อยางน อยทุกรอบ 5 ป โดยมีการ
ประเมิน และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ใหเกิดความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
3.6 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตร
จริยธรรม คือ คุณสมบั ติที่ป ระพฤติ ได จะเกิดความงดงาม หรือความสงางามในสายตาผูอื่น เป น
ความงดงามทางจิตใจ วาจา และพฤติกรรม นําไปสูความรวมมือ การชวยเหลือเกื้อกูลจากผูอื่นไดโดยงาย และดวย
ความเต็มใจ ซึ่งสังคมยอมรับ เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
จรรยาบรรณ คือ กรอบหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของการประกอบอาชีพในสาขา
ต า ง ๆ หรื อรูป แบบในการดํ า รงตนของคนในกลุ ม สั งคม หมู คณะ หรือ องคก รต าง ๆ ซึ่ งนอกเหนื อ จากการ
แสดงออกในแนวทางที่ ถูกต องที่ สั งคมยอมรับ แลว การมีจิ ตสํานั กที่ ดี มี จิตใจงาม มี ความเมตตา โอบอ อมอารี
ซื่อสัตยสุจริต เปนคุณสมบัติพื้นฐานของผูประกอบสัมมาอาชีพ หรือการดํารงตนที่จะสงผลตอชื่อเสียงเกียรติยศ
และความมีคุณธรรมของแตละบุคคล หรือผูประกอบการหรือกลุมสังคมนั้น ๆ ที่สามารถจะมองเห็นเปนรูปธรรมได
(กัลยาณี สูงสมบัติ, 2007)
การปฏิบั ติงานการปรับปรุงหลักสูตร เจาหนาที่ปฏิ บัติงาน คณะกรรมการตาง ๆ หรือผูเกี่ยวของ
จะตองมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อไมใหเกิดการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต
และรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได และปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม ผูปฏิบัติงานเปนบุคลากรของสถาบันจําเปนตองยึดมั่นในจรรยาบรรณของบุคลากรของสถาบัน ซึ่ง
สภาสถาบั นไดกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน บัณฑิ ตพั ฒ นบริหารศาสตร ในสวนที่เกี่ยวของกับ การ
ปฏิบัติงานและหนวยงาน ดังนี้ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2554)
3.6.1 จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1. พึงประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดีแกผูรับบริการและบุคคลทั่วไปทั้งดานสวนตัว
และการงาน เพื่อธํารงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน
2. พึงปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถและปฏิบัติตอผูรับบริการ ผูมีสวนเกี่ยวของอยางเสมอภาคและ
เปนธรรม
3. พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความคิดอิสระ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชนใด ๆ
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5. พึงหมั่นศึกษาคนควาติดตามความกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนางานในหนาที่ที่
รับผิดชอบใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
6. พึงปฏิบัติหนาที่ดวยจิตบริการ จิตอาสาและพรอมใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณะ
7. พึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา เยี่ยงกัลยาณมิตร และชวยเหลือ
สงเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดทีมงานที่ดี
8. พึงสราง สงเสริมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน
9. พึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ดวยสํานึกตอสังคมและชาติ
3.6.2 จรรยาบรรณที่พึงมีตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน
1. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. เปนผูที่ยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ดี ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
3. ใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยา
วิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
4. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง สมเหตุสมผลโปรงใส
สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติ องคการ ผูรับบริการ และประชาชนเปนสําคัญ และ
ไมมีผลประโยชนทับซอน
5. พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
6. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน เพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติ
หนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
7. ตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหแกสถาบัน ไมทอดทิ้งหรือละเวนหนาที่ของตนในการปฏิบัติงาน
8. รักษาความลับที่สถาบันตองดําเนินการตามกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติ
9. ดูแลรักษาและใช ทรัพย สิ น ขององคการอยางประหยัดคุมคาโดยระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินสวนตน
10. ละเวนการนําผลงานทางวิชาการของผูอนื่ มาเปนผลงานของตนเองโดยมิชอบ
11. ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
3.6.3 จรรยาบรรณที่พึงมีตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
1. เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบ
ขององคการโดยปราศจากอคติ
2. ปฏิบัติหนาที่โดยมิใหเปนการกระทําขามขั้นผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งชั่วคราว
3. ดูแลเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน การสรางขวัญกําลังใจ การจัดสวัสดิการ
และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่
ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
4. ใหความรวมมือชวยเหลือผูรวมงานทั้งในดานการใหความคิดเห็น และการแกปญหารวมกัน การ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความรวมมือในการเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอองคการ
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5. ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจใน
บรรดาผูรวมงานกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอองคการ
6. ปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยวาจาสุภาพ มีน้ําใจและมนุษยสัมพันธที่ดี
7. ละเวนจากการนําผลการปฏิบัติงานของผูอื่นมาเปนของตน และไมนําผลการปฏิบัติงานที่บกพรอง
ของตนไปเปนของคนอื่น
3.6.4 จรรยาบรรณที่พึงมีตอนักศึกษา ผูรับบริการ ชุมชน ประชาชน และสังคม
1. ใหบริการอยางเต็มความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพ
ออนโยน
2. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนแบบอยางที่ดี และเปนที่นาเชื่อถือของบุคคลทั่วไป
3. ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหา
จากผูมาติดตอ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
4. ละเวนจากการเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ
โดยมิชอบจนกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
5. ละเวนจากการเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือผูบริการเพื่อ
กระทําหรือไมกระทําการใด
6. ละเวนจากการสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมาย หรือฝาฝนศีลธรรม
อันดีของประชาชนอยางรายแรง
7. ละเวนจากการลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรสของตน
8. มีเสรีภาพในความคิดทางการเมืองและมีความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาที่
3.6.5 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ และการปฏิบัติงาน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. เปดใจกวางเพื่อพัฒนาความรูที่เกี่ยวของ และมุงมั่นพัฒนาศาสตรของตนเองอยางจริงจังและ
สม่ําเสมอ พรอมทั้ง ติดตามวิทยาการใหม ๆ เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. จัดทําแผนบริหารการสอนและแจงใหนักศึกษาทราบเมื่อเปดภาคการศึกษา
3. สอนเพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมั่นและตั้งใจ โดยไมเรียกรับผลประโยชน
4. พัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน วิธีการสอน วิธีการวัดผลประเมินผลใหทันสมัยแลวนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานการสอน การวัดผลประเมินผล ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ตรงเวลา สอนดวยความเต็มใจ ไมปดบังความรู และสอนโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง
6. เคารพศักดิ์และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย รับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัยไมวาจะ
เปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
7. มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนในการทําวิจัย
8. มีน้ําใจในการใหบริการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
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บทลงโทษ มีดังนี้
1. ผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการดังนี้
1.1 ในกรณีที่เปนความผิดจรรยาบรรณครั้งแรกใหทําการตักเตือน
1.2 หากยังประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องเดิมที่ถูกตักเตือนแลว ตาม (1.1) ใหออก
คําสั่งดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
1.3 ผูใดฝาฝนคําสั่ง ตาม (1.2) ใหทําทัณฑบนไวเปนหนังสือและ เก็บรวบรวมไวกับ
ทะเบียนประวัติประจําตัวบุคลากร
1.4 ในกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ที่เปนความผิดทางวินัยดวยใหดําเนินการทางวินัย
ในสวนที่เกี่ยวของนั้น
2. การกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงมีดังตอไปนี้
2.1 การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนเองโดยมิชอบ
2.2 การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาหรือหญิงหรือชาย
อื่นซึ่งมิใชคูสมรสของตน
2.3 การเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการเพื่อการกระทําหรือไมกระทําการใด
2.4 การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ
ทั้งนี้ โดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
2.5 การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหการกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
2.6 การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรง
ของการกระทํา
การทําคูมือการปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม บทนี้กลาวถึง ระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน หลักเกณฑการปฏิบัติงานจากหนวยงานภายนอก
ได แก 1) กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษา 15 ป ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 2) กรอบแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 รวมทั้ง หลักเกณฑและขอกําหนดภายในสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร ไดแก 1)
กรอบยุทธศาสตรการพัฒ นาระยะยาว 15 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2551-2565 2) ขอบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา พ.ศ.2558 3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของสถาบันฯ เปนตน รวมทั้ง วิธีการปฏิบัติงาน
เงื่อนไขและขอควรระวัง รวมถึงสิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงหลักสูตร สวนรายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรจะไดกลาวถึงในบทที่ 4 ตอไป

บทที่ 4
กระบวนการและขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน

เนื้อหาในบทที่ 4 ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 4.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 4.2 รายละเอียด
ของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.3 กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 4.4 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนการ
ดําเนินงาน
4.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow)
ผูจัดทําขออธิบายการใชสัญลักษณตามตารางที่ 4.1 และอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามตารางที่ 4.2 และตารางที่ 4.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.1 สัญลักษณและความหมายของ Work Flow
สัญลักษณ

ความหมาย

จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด
กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่อาจมีการขอใหแกไขหรือจัดสง
หลักฐานเพิ่มเติมตามขอบังคับไดเล็กนอย รวมถึงการ
ตรวจสอบรายละเอียด แตไมมีการตัดสินใจหรือการอนุมัติ
การตัดสินใจ ทางเลือก การอนุมัติการประเมิน การพิจารณา
รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองโดยที่ไมไดตัดสินดวย
การไหลของขั้นตอนหลักกรณีผานกระบวนการ เห็นชอบโดย
ที่ยังไมสิ้นสุดหรือไมอนุมัติ ไมเห็นชอบ ไมรับพิจารณา
การไหลของขั้นตอนหลัก กรณีแกไข ปรับปรุงเอกสารที่
เกี่ยวของ
มีตอหนาถัดไป
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ตารางที่ 4.2 ภาพรวมแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
คณะ

กองบริการการศึกษา (สถาบัน)

สกอ./กพ. (หนวยงานภายนอก)

เริ่มตน
คณะดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน

ประเมินผลเพื่อปรับปรุง
หลักสูตร

จัดทําแผนการปรับปรุง
หลักสูตร

เขียนโครงการปรับปรุง
หลักสูตร
กองบริการการศึกษารับ
เรื่อง ตรวจสอบ และ
นําเสนอที่ประชุม

จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร
NO
แกไขปรับปรุงหลักสูตร

ทคอ.การศึกษา และ
สภาวิชาการ
พิจารณา

วิพากษหลักสูตร

สง สกอ.รับทราบ

YES
สง กพ.รับรองวุฒิ

ทคอ.รับทราบ
NO
นําเสนอ
คณะกรรมการ
ประจําคณะ

NO
YES

จัดทํารายงานรายละเอียด
หลักสูตร มคอ.2

สภาสถาบัน
พิจารณา

YES

สิ้นสุด

37

4.2 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตร (Flow Chart)
ผังกระบวนงาน

เริ่มตน

จัดทําแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตร

เขียนโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร

รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 1
การปรับปรุงหลักสูตรตองมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป มีการกําหนด
วิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ที่จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จ
ตามแผน
ขั้นตอนที่ 2
เจาหนาที่หลักสูตรตองจัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณในการจัดทําหลักสูตรจาก
คณะ รายละเอียดในการจัดทําโครงการ มีดังนี้
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย
ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ที่ ค าด ว า จ ะ ได รั บ ส ถ าน ที่
ดํ า เนิ น การโครงการ ระยะเวลา ผู เข า ร ว ม
โครงการ รู ป แบบการจั ด โครงการ แผนการ
ดํ าเนิ น งา น งบ ป ระ ม า ณ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินผลโครงการ

ผูรับผิดชอบ
/ปฏิบัติงาน

ระยะ

เจาหนาที่
หลักสูตร

2 วัน

เจาหนาที่
หลักสูตร

2 วัน

เวลา

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

- ความถูกตองและครบถวนตามขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานตามแผน

- ความถูกตองและครบถวนตามรูปแบบ
การเขียนโครงการ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
1.ตัวอยาง
แผนการ
ดําเนินงาน (หนา
52-53)

1.แบบฟอรมการ
เขียนโครงการ
(หนา 45)
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ผังกระบวนงาน

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ
/ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

ขั้นตอนที่ 3
แตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร

ก อ นที่ จ ะจั ด ทํ า คํ า สั่ งแต ง ตั้ งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตองนําเสนอคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ประกอบด ว ย อาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนของหลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในสาขาวิชานั้นๆ โดยมีหัวหนา
กลุ ม งานการศึ ก ษา เป น เลขานุ ก าร และ
เจาหนาที่หลักสูตร เปนผูชวยเลขานุการ
ขั้นตอนที่ 4

สํารวจความคิดเห็น/
ประชุม/สัมมนา/
Focus Group

เจาหนาที่
หลักสูตร

คณะกรรมการ
ปรับปรุง
มีการรวบรวมผลสํารวจความคิดเห็นโดยมีการ หลักสูตร

จัดการสัมมนาประเมินหลักสูตร เพื่อให
รับทราบความตองการของผูเรียน และได
คุณลักษณะคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคของหลักสูตร นําผลที่ไดมา
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร

7 วัน

30 วัน

- แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีองคประกอบ ไดแก ผูบริหารคณะ
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
1.ตัวอยางคําสั่ง
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร
(หนา 46)

1.แบบสํารวจ
ความคิดเห็น
สัมมนาประเมิน
หลักสูตรของคณะ
(ภาคผนวก
เอกสารหมายเลข
2)
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ผังกระบวนงาน

รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 5
คณะกรรมการประชุม
แกไขปรับปรุง
หลักสูตร

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดรับการ
แตงตั้งตามขั้นตอนที่ 3 นัดประชุมเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 6
วิพากษหลักสูตร

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดใหมีการ
วิพากษหลักสูตร โดยมีผเู ขารวมวิพากษ ดังนี้
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2. ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ/
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ผูใชบัณฑิต
4. นักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาของหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตองจัดทํา
รายงานการวิพากษหลักสูตร เพื่อใชประกอบ
ในการจัดทํา มคอ.2 และใชขอมูลจากการ
วิพากษไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให
สมบูรณตอไป

ผูรับผิดชอบ
/ปฏิบัติงาน

ระยะ

คณะกรรมการ
ปรับปรุง
หลักสูตร

นัดประชุม
เดือนละ 1
ครั้ง
ระยะเวลา
4-5 เดือน

คณะกรรมการ
ปรับปรุง
หลักสูตร

30 วัน

เวลา

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- นําโครงสราง ปรัชญา หลักการและ
เหตุผล พันธกิจ ผลลัพธของหลักสูตร
รายละเอียดรายวิชา รวมทั้งนําผลการ
สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร ผลประเมินการ
เรียนการสอน เปนเอกสารประกอบการ
พิจารณา
- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

1.ตัวอยางหนังสือ
เชิญผูทรงคุณวุฒิ
วิพากษหลักสูตร
(หนา 48)
2.แบบรายงาน
การวิพากษ
หลักสูตร
(ภาคผนวก
เอกสารหมายเลข
3)
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ผังกระบวนงาน

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ
/ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 7
จัดทํารายละเอียดการ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
แบบรายงาน มคอ.2

สงรายงาน มคอ.2

ทคอ.การศึกษา

เวลา

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

- กรอบมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
(ภาคผนวก หมายเลข 5)

เจาหนาที่
หลักสูตร

30 วัน

เจาหนาที่
กองบริการ
การศึกษา

30 วัน

เจาหนาที่
กองบริการ
การศึกษา

30 วัน

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนําเสนอ
รายงาน มคอ.2 ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะกอนนําเสนอที่ประชุมของสถาบัน
ขั้นตอนที่ 9
จัดสงกองบริการการศึกษาตรวจสอบความ
ถูกตองและเพื่อสรุปขอมูลการปรับปรุงและ
นําเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
ขั้นตอนที่ 10
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดทํา มคอ.2
นําเสนอหลักสูตรตอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา

แบบฟอรม
-มคอ.2

30 วัน

จัดทํารายละเอียดหลักสูตรในรูปแบบรายงาน คณะกรรมการ
ปรับปรุง
มคอ.2 พรอมทั้งจัดทําตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร/
ระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
เจาหนาที่
ใหม
หลักสูตร
ขั้นตอนที่ 8

นําเสนอ
คณะกรรมการ
ประจําคณะ

ระยะ

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

-ตาราง
เปรียบเทียบ

เอกสารอางอิง
1. มคอ.2 (ภาคผนวก
หมายเลข 4)
2.ตัวอยางตาราง
เปรียบเทียบ
(ภาคผนวก หมายเลข
6)

41
ผูรับผิดชอบ
/ปฏิบัติงาน

ระยะ

เจาหนาที่
กองบริการ
การศึกษา

30 วัน

เจาหนาที่
กองบริการ
การศึกษา

30 วัน

เจาหนาที่
กองบริการ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดทํา มคอ.2 การศึกษา
นําเสนอหลักสูตรตอที่ประชุมสภาสถาบัน

30 วัน

ผังกระบวนงาน

รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 11
สภาวิชาการ

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดทํา มคอ.2
นําเสนอหลักสูตรตอที่ประชุมสภาวิชาการ

เวลา

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

ขั้นตอนที่ 12
ทคอ. รับทราบ

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดทํา มคอ.2
นําเสนอหลักสูตรตอที่ประชุม ทคอ.

ขั้นตอนที่ 13

สภาสถาบัน

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
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ผังกระบวนงาน

รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 14
จัดทํา มคอ.4 และ/
หรือ มคอ.6

สกอ.รับทราบ

คณะจัดทํารายงานสรุปขอมูลรายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท มคอ.4 และปริญญาเอก
มคอ.6 สงใหกองบริการการศึกษา จากนั้น
กองบริการการศึกษาจัดสงพรอม มคอ.2 ให
สกอ.รับทราบตอไป
ขั้นตอนที่ 15
คณะรวบรวมเอกสารหลักสูตรสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ผาน
กองบริการการศึกษา

ผูรับผิดชอบ
/ปฏิบัติงาน

ระยะ

เจาหนาที่กอง
บริการ
การศึกษา

30 วัน

เวลา

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

แบบฟอรม

- มคอ.4
- มคอ.6

เอกสารอางอิง
1. มคอ.4
(ภาคผนวก เอกสาร
หมายเลข 7)
2. มคอ.6

เจาหนาที่กอง
บริการ
การศึกษา

30 วัน

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร
โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- มคอ.2 จํานวน 4 เลม
- ประกาศใหความเห็นชอบหลักสูตร ลง
นามโดยอธิการบดี
- มติ/รายงานการประชุมสภาสถาบัน
- แผน DVD บันทึกขอมูลหลักสูตร
จํานวน 1 แผน
- เลมหลักสูตรตามแบบรายงาน มคอ.04
ปริญญาโท และ/หรือ แบบรายงาน มคอ.
06 ปริญญาเอก

- มคอ.2
- มคอ.4/มคอ.6
- ประกาศให
ความเห็นชอบ
หลักสูตร
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ผังกระบวนงาน

รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 16

กพ.รับรอง

เผยแพรขอมูลใน
เว็บไซต

ระยะ

สกอ.

120 วัน

เมื่อจัดทําขอมูลผานที่ประชุมตาง ๆ เรียบรอย
แลว คณะตองดําเนินการบันทึกขอมูล
รายละเอียดหลักสูตรลงในระบบ TQF ของ
สถาบัน เพื่อใหขอมูลเปนระบบ
ขั้นตอนที่ 18
เมื่อดําเนินการจัดสงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสํานักงาน กพ. แลว คณะ
สามารถเผยแพรขอมูลรายละเอียดหลักสูตร
ผานเว็บไซตคณะ hppt://ssde.nida.ac.th
ไดทันที

เวลา

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสง
สํานักงาน กพ. ใหการรับรองวุฒิการศึกษา

ขั้นตอนที่ 17
นําขอมูลลงระบบ TQF

ผูรับผิดชอบ
/ปฏิบัติงาน

เจาหนาที่
หลักสูตร

เจาหนาที่
หลักสูตร

- ความถูกตองและครบถวนของขอมูล

- ความถูกตองและครบถวนของขอมูล

1.ตัวอยางภาพ
หนาจอการเขา
ระบบ TQF (หนา
50)
1.ตัวอยางภาพ
หนาจอการแจง
ขอมูลรายละเอียด
หลักสูตรผาน
เว็บไซตคณะ
http://
ssde.nida.ac.th
(หนา 51)

44

จากตารางที่ 4.3 ผูจัดทํ าขออธิบายรายละเอียดของกระบวนการและขั้น ตอนการปฏิบั ติงานเพื่อให ผูอาน
เขาใจกระบวนการมากขึ้นโดยแบงเปนขั้นตอนตาง ๆ 18 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตร
การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รต อ งมี การจั ดทํ าแผนการปรับ ปรุงหลั ก สูต ร ตามรอบระยะเวลาการ
ปรับ ปรุงหลั กสู ต รทุ ก ๆ 5 ป มี การกํ าหนดวิธี การหรือ ขั้น ตอนการดําเนิ น งาน ระยะเวลาที่ จ ะดํ าเนิ น การปรับ ปรุง
หลักสูตรใหแลวเสร็จตามแผน (ตารางที่ 4.4) และ (ตารางที่ 4.5)
ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการปรั บ ปรุงหลักสู ตร และเจาหนาที่ห ลักสูตร ตองจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณในการจัดทําหลักสูตรจากคณะ รายละเอียดในการจัดทําโครงการ มีดังนี้ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค
เป าหมาย ตั วชี้ วัด ผลที่ คาดวาจะได รับ สถานที่ ดําเนิ น การโครงการ ระยะเวลา ผู เขารวมโครงการ รูป แบบการจั ด
โครงการ แผนการดําเนินงาน งบประมาณ และวิธีการประเมินผลโครงการ (ภาพที่ 4.1)
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ภาพที่ 4.1 แบบฟอรมการเขียนโครงการปรับปรุงหลักสูตร
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ขั้นตอนที่ 3 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
คณะจั ดทํ าคํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการปรับ ปรุงหลัก สูตร ซึ่ งประกอบด วย อาจารยป ระจํ า
หลักสูตร อาจารยผูสอนของหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชานั้น ๆ โดย
มีหัวหนากลุมงานการศึกษา เปนเลขานุการ และเจาหนาที่หลักสูตร เปนผูชวยเลขานุการ มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาใน
การปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ให ดํ า เนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย เป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ.2552 อยางเปนระบบ ตอเนื่อง เหมาะสม และสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว (ภาพที่ 4.2)
ภาพที่ 4.2 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ขั้นตอนที่ 4 สํารวจความคิดเห็น/ประชุม/สัมมนา/Focus Group
การปรับปรุงหลักสูตรคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จําเปนตองศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคของหลักสูตรและความตองการเขาศึกษาตอในหลักสูตร โดยหลักสูตรจัดใหมีการสัมมนาประเมินหลักสูตร
เปนประจําทุกป เพื่อรับทราบความตองการของผูเรียน หรือสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ประเมินแบบ
ออนไลน) เพื่อใหไดมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด (ภาคผนวก เอกสาร
หมายเลข 2) มีการสํารวจความคิดเห็นจากมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและผูใชบัณฑิตที่รับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตเขา
ทํางาน เพื่อใหทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร โดยมีหัวขอในการศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน
ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้ หลั กสู ตรปรั บ ปรุงควรสอดคลองกับ นโยบายของรั ฐ แผนพั ฒ นาประเทศ ความ
ตองการกําลังคนในตลาดแรงงาน คณะมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม หลักสูตรมี
โครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานตามที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสอดคลองกับนโยบาย หรือ
หลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดหรือไม มีการศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชาที่จะปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งตามขั้นตอนที่ 3 นัดประชุมเพื่อพิจารณา
โครงสราง ปรัชญา หลักการและเหตุผล พันธกิจ รายละเอียดรายวิชา ผลลัพธของหลักสูตร เชน มีการนําวิสัยทัศน
พันธกิจของสถาบัน/คณะ, ขอมูลการจัดทํา AUN-QA, ขอมูล ELO ของหลักสูตร, ผลประเมินหลักสูตรจากศิษยเกาและ
นักศึกษา, ผลประเมินจากผูใชบัณฑิต เปนตน
ขั้นตอนที่ 6 วิพากษหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดใหมีการวิพากษหลักสูตรอยางนอย 1 ครั้ง โดยมีทําหนังสือ
เชิญผูเขารวมวิพากษ (ภาพที่ 4.3) ดังนี้
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2. ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ผูใชบัณฑิต
4. นักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาของหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตองจัดทํารายงานการวิพากษหลักสูตร (ภาคผนวก เอกสาร
หมายเลข 3) เพื่อใชประกอบในการจัดทํา มคอ.2 และใชขอมูลจากการวิพากษไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณ
ตอไป
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ภาพที่ 4.3 ตัวอยางหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทํารายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) (ภาคผนวก
เอกสารหมายเลข 4) ให เป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึ กษาแห งชาติ (TQF) (ภาคผนวก เอกสาร
หมายเลข 5) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ระเบียบ ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร พรอมตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 6)
ขั้นตอนที่ 8 นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนําเสนอรายงาน มคอ.2 ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
เพื่อดูภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด กอนนําเสนอที่ประชุมสถาบัน
ขั้นตอนที่ 9 สงรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 ใหกองบริการการศึกษา
คณะดําเนิน การจัดส งรายละเอี ยดหลักสูตร มคอ.2 ใหกองบริการการศึ กษา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและสรุปขอมูลการปรับ ปรุงและนําเสนอที่ ประชุม ทคอ.การศึกษา ทั้งนี้ ตองจัดทําตารางเปรียบเที ยบ
ระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงดวย
ขั้นตอนที่ 10 นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
คณะดํ าเนิ น การนํ าเสนอรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รต อ ที่ ป ระชุ ม ทคอ.การศึ ก ษา พิ จ ารณาการ
นําเสนอหลักสูตร โดยผานหนวยงานของสถาบั น (กองบริการการศึกษา) หากมี รายการตองแกไข จะสงคืน ใหคณะ
ดําเนินการกลับมาแกไขอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 11 นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอที่ประชุมสภาวิชาการ
คณะดํ าเนิ น การนํ าเสนอรายละเอีย ดหลักสูตรตอที่ป ระชุมสภาวิช าการ พิ จ ารณาการเสนอ
หลักสูตร โดยผานหนวยงานของสถาบัน (กองบริการการศึกษา) โดยสรุปสาระสําคัญในการจัดทําหลักสูตร เพื่อนําเสนอ
ที่ประชุม ทคอ. เพื่อทราบตอไป และหากมีมติเห็นชอบหรือมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข จะสงคืนใหคณะดําเนินการ
กลับมาแกไขอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 12 นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอที่ประชุม ทคอ.
คณะดําเนินการนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอที่ประชุม ทคอ. รับทราบการเสนอหลักสูตร
โดยผานหนวยงานของสถาบัน (กองบริการการศึกษา)
ขั้นตอนที่ 13 นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอที่ประชุมสภาสถาบัน
คณะดํ าเนิ น การนํ าเสนอรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รต อ ที่ ป ระชุ ม สภาสถาบั น ให ค วามเห็ น ชอบ
หลักสูตร โดยผานหนวยงานของสถาบัน (กลุมงานสภาสถาบัน) และเมื่อผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบัน
แลว กองบริการการศึกษาจัดทําประกาศใหความเห็นชอบหลักสูตร ลงนามโดยอธิการบดี

50

ขั้นตอนที่ 14 จัดทํา มคอ.4 และ/หรือ มคอ.6
คณะจัดทํารายงานสรุปขอมูลรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท มคอ.4 และหลักสูตรปริญญาเอก
มคอ.6 สงใหกองบริการการศึกษา จากนั้นกองบริการการศึกษาจัดสงพรอม มคอ.2 ให สกอ.รับทราบตอไป
ขั้นตอนที่ 15 นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะรวบรวมเอกสารหลักสูตรสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ผานกอง
บริการการศึกษา โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1.เลมหลักสูตรตามฟอรม มคอ.2 จํานวน 4 เลม
2.ประกาศใหความเห็นชอบหลักสูตร ลงนามโดยอธิการบดี
3.มติ/รายงานการประชุมสภาสถาบัน
4.แผน DVD บันทึกขอมูลหลักสูตร จํานวน 1 แผน
5.เลมหลักสูตรตามแบบรายงาน มคอ.4 (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 7) ปริญญาโท และแบบ
รายงาน มคอ.6 ปริญญาเอก
ขั้นตอนที่ 16 สงรายละเอียดหลักสูตรตอสํานักงาน กพ.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเลมหลักสูตรใหสํานักงาน ก.พ.รับรองวุฒิ เพื่อให
นักศึกษาที่จบการศึกษา สามารถทํางานตามวุฒิที่กําหนดได
ขั้นตอนที่ 17 บันทึกขอมูลหลักสูตรลงในระบบ TQF
เมื่อจัดทําขอมูลผานที่ประชุมตาง ๆ เรียบรอยแลว คณะตองดําเนินการบันทึกขอมูล
รายละเอียดหลักสูตรลงในระบบ TQF ของสถาบัน เพื่อใหขอมูลเปนระบบสามารถสืบคนได (ภาพที่ 4.4)
ภาพที่ 4.4 ภาพหนาจอการเขาระบบ TQF

51

ขั้นตอนที่ 18 เผยแพรขอมูลรายละเอียดหลักสูตรผานเว็บไซตคณะ
เมื่อจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงาน กพ. แลว คณะสามารถเผยแพร
ขอมูลรายละเอียดหลักสูตรผานเว็บไซตคณะ http://ssde.nida.ac.th (ภาพที่ 4.5)
ภาพที่ 4.5 ภาพหนาจอการแจงขอมูลรายละเอียดหลักสูตรผานเว็บไซตคณะ http://ssde.nida.ac.th

4.3 กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
4.3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
4.3.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก
เอกสารหมายเลข 1)
4.3.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
4.3.4 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 10)
4.3.5 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 4)
4.3.6 ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา พ.ศ.2557
4.3.7 แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติ/เห็นชอบ หลักสูตรปริญญาโท (มคอ.04) (ภาคผนวก เอกสาร
หมายเลข 7)
4.3.8 แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติ/เห็นชอบ หลักสูตรปริญญาเอก (มคอ.06)
4.3.9 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง ขั้นตอนการขอเสนอหลักสูตรใหม และหลักสูตร
ปรับปรุง (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 9)
4.4 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนการดําเนินงาน
การปรับ ปรุงหลั กสูตร จะตองดําเนิน การใหตรงตามแผนที่ คณะกรรมการปรับ ปรุงหลั กสูตรกําหนดไว โดย
จําแนกเปนแผนปฏิบัติงานของคณะ (ตารางที่ 4.4) ซึ่งการจัดทําแผนดังกลาวตองสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของ
หนวยงานสถาบัน (ตารางที่ 4.5)
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ตารางที่ 4.4 แผนการปฏิบัติการ/แผนการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
กิจกรรม

ปงบประมาณ 2560

ปงบประมาณ 2561

ปการศึกษา 2559
เม.ย.
60

1.จัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตร
2.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร
3.ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
4.ปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามมติคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร
5.ดําเนินการจัดทํารายงาน มคอ.2 (ราง)
6.ประชุมวิพากษหลักสูตร โดย Stakeholder
7.ประชุมวิพากษหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
8.สรุปภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตร มคอ.2
9.รองคณบดีฝายวิชาการพิจารณารายงาน มคอ.2
(ราง)
10.นําเสนอหลักสูตรตอที่ประชุมอาจารยคณะ
11.สงรายงาน มคอ.2 ใหกองบริการการศึกษา
12.นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอที่ประชุม
ทคอ.การศึกษา
13.นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอที่ประชุมสภา
วิชาการ
14.นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอที่ประชุม ทคอ.

ปการศึกษา 2560

พ.ค.
60

มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

X
X

X
X

X
X

X
X

ก.ย.
60

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

ปการศึกษา
2561
มี.ค.
61

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
59
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กิจกรรม

ปงบประมาณ 2560

ปงบประมาณ 2561

ปการศึกษา 2559
เม.ย.
60

พ.ค.
60

มิ.ย.
60

ปการศึกษา 2560
ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

ปการศึกษา
2561
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

X

15.นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอที่ประชุมสภา
สถาบัน
16.จัดทํารายงาน มคอ.4 และรายงาน มคอ.2
ฉบับสมบูรณ สงกองบริการการศึกษา
17.กองบริการการศึกษาเสนอการปรับปรุง
หลักสูตรให สกอ.รับทราบ
18.หลักสูตรพรอมใช

X
X
X

ตารางที่ 4.5 แผนการปรับปรุงหลักสูตร ครบรอบการปรับปรุง 5 ป ของคณะ (จัดทําโดยหนวยงานสถาบัน กองบริการการศึกษา)
แผนการปรับปรุงหลักสูตร ครบรอบการปรับปรุง 5 ป คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
รายการหลักสูตร

วันที่สภาสถาบัน
อนุมัติ

วันที่ สกอ.
รับทราบ

ภาค/ปการศึกษาที่
เริ่มใช

ภาค/ปการศึกษาที่ตองใช
หลักสูตรปรับปรุง

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตรการ
พัฒนา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) หลักสูตร
ใหม พ.ศ.2555

25/7/2555

31/10/2555

2/2555

2/2560

22/8/2555

5/4/2556

1/2556

1/2561

28/12/2554

30/5/2555

1/2555

1/2560

หมายเหตุ

ก.ย.
59
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จากตารางที่ 4.4 การปรับปรุงหลักสูตร ตองดําเนินการใหตรงตามแผนที่คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
กําหนดไว ซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ รายละเอียดดังนี้
1.จัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตร การจัดทําโครงการปรับปรุง กําหนดการจัดทําลวงหนากอนใชหลักสูตร
ประมาณ 1 ปครึ่ง
2.จั ดทํ าคํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการปรับ ปรุงหลักสูตร กําหนดใหมีการแต งตั้ งคณะกรรมการปรับ ปรุง
หลักสูตรหลังจากจัดทําโครงการแลว
3.ประชุ มคณะกรรมการปรับ ปรุ งหลัก สู ต ร เมื่ อดํ าเนิ น การจัดทํ าโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรแลว มีการนัดประชุมคณะกรรมการ ประมาณ 4 ครัง้ ครั้งละ 1 เดือน
4.ปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามมติคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เจาหนาที่หลักสูตรดําเนินการแกไข
ปรับปรุงหลักสูตรตามมติคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เทากับจํานวนครั้งของการประชุมปรับปรุงหลักสูตรตาม ขอ
3.
5.ดําเนินการจัดทํารายงาน มคอ.2 (ราง) จัดทํา มคอ.2 หลังการประชุมและแกไขตามมติคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรเรียบรอยแลว กําหนดเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560
6.ประชุมวิพากษหลักสูตร โดย Stakeholder เชิญผูเกี่ยวของไดแกศิษยเกา นักศึกษาปจจุบัน ผูใชบัณฑิต
เขารวมวิพากษหลักสูตร หลังจากทํารายงาน มคอ.2 แลว กําหนดเดือนตุลาคม 2560
7.ประชุมวิพากษหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก เชิญผูเกี่ยวของไดแก ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู
เชียวชาญในสาขาหลักสูตรที่ปรับปรุง เขารวมวิพากษหลักสูตร หลังจากทํารายงาน มคอ.2 แลว กําหนดเดือนตุลาคม
2560
8.สรุปภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตร มคอ.2 (ราง) จัดทําราง มคอ.2 ใหกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและ
อาจารยประจําคณะทุกคนพิจารณา กําหนดเดือนตุลาคม 2560
9.รองคณบดีฝายวิช าการพิ จารณารายงาน มคอ.2 (ราง) จัดทํ าราง มคอ.2 ให รองคณบดีฝายวิชาการ
พิจารณา กําหนดเดือนพฤศจิกายน 2560
10.นําเสนอหลักสูตรตอที่ประชุมอาจารยคณะ กําหนดเดือนพฤศจิกายน 2560
11.สงรายงาน มคอ.2 ใหกองบริการการศึกษา กําหนดเดือนธันวาคม 2560
12.นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา กําหนดเดือนมกราคม 2561
13.นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอที่ประชุมสภาวิชาการ กําหนดเดือนกุมภาพันธ 2561
14.นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอที่ประชุม ทคอ. กําหนดเดือนมีนาคม 2561
15.นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอที่ประชุมสภาสถาบัน กําหนดเดือนเมษายน 2561
16.จัดทํารายงาน มคอ.4 และรายงาน มคอ.2 ฉบับสมบูรณ สงกองบริการการศึกษา กําหนดเดือน
เมษายน 2561
17.กองบริการการศึกษาเสนอการปรับปรุงหลักสูตรให สกอ.รับทราบ กําหนดเดือนพฤษภาคม 2561
18.หลักสูตรพรอมใช ซึ่งหลักสูตรสามารถใหไดทันตามกําหนด เดือนสิงหาคม 2561
สํ าหรั บ ตารางที่ 4.5 เป น การจั ด ทํ าแผนการดํ าเนิ น งานปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รจากกองบริ ก ารการศึ ก ษา
หนวยงานกลางของสถาบัน โดยกองบริการการศึกษาจะแจงใหคณะทราบวาตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อไหรให
แลวเสร็จทัน ตามเวลา ซึ่งในการกําหนดแผนของคณะและแผนของสถาบัน (ตารางที่ 4.4) และ (ตารางที่ 4.5) ตอง
สอดคลองสัมพันธกัน

บทที่ 5
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและการพัฒนา
การเขียนคูมือปฏิบัติงานนี้ ผูจัดทําคูมือไดเขียนโดยยึดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับแนวปฏิบัติ ขอเสนอแนะ และขอสังเกตที่ไดจากประสบการณการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลากวา 5 ปที่ผานมา ซึ่งผูจัดทําคูมือไดกลั่นกรองจากประสบการณโดยตรงจากการปฏิบัติงานพรอมทั้ง
เรียนรูจากผูที่มีสวนเกี่ยวของสําคัญ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารในคณะ สามารถแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน
ประกอบดวย 5.1 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและพัฒนางาน 5.2 ขอเสนอแนะ โดยจะไดอธิบายตอไปนี้
5.1 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและพัฒนางาน
จากการดํ า เนิ น งานการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รได มี ก ารพั ฒ นากระบวนงานมาอย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ งใน
รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานกลาวไดวาสอดคลองกับหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ
(Deming Cycle หรือ วงจร PDCA) กลาวคือ
Plan (การวางแผน)

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและผูปฏิบัติงานวางแผนการ
ดําเนินงาน โดยใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย เปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ.
2552 อยางเป นระบบ ตอเนื่อง เหมาะสม และสําเร็จลุลวง
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

Do (การปฏิบัติตาม)

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงาน
ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน และเงื่ อ นไขของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด

Check (การตรวจสอบ)

ผูปฏิบัติงานมีวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนดและเอกสารตางๆ จะมีแบบฟอรม
การกรอกข อ มู ล เพื่ อ ให ส ะดวกต อ การติ ด ตามตรวจสอบ
ขอผิดพลาด รวมทั้งมีการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียน ผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของกับหลักสูตรเพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร

Act (ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน)

เมื่อมีการติดตามความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดเสีย
แลว คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนําผลที่ไดมาปรับปรุง
พัฒ นากระบวนงาน เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของคณะ
ตอไป
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ในการดําเนินงานที่ผานมาผูปฏิบัติงานก็ยังคงพบปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายใตการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด โดยไดสรุปรวบรวมปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ไดดังนี้
ตารางที่ 5.1 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและพัฒนางาน
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไขและพัฒนางาน

1. อาจารยป ระจําหลั กสูตรมี คุณ สมบั ติไม เปน ไป - ควรพิ จ ารณาอาจารย ป ระจํ า ให มี คุ ณ สมบั ติ
ตามเกณฑ ในการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตามเกณฑ
ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
2. คุณสมบัติตามเกณฑในการเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร ซึ่งกําหนดใหตองมีผลงานทางวิชาการที่
ไม ใช ส ว นหนึ่ งของการสํ าเร็ จ การศึ ก ษา แต เป น
ผลงานทางวิ ช าการที่ ส ามารถใช ขอตํ าแหน งทาง
วิชาการ และไดรับการตีพิมพเผยแพรไมต่ํากวา 3
ผลงาน ในรอบ 5 ป ย อ นหลั ง อาจทํ า ได ย าก
บางครั้งอาจดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลา

- สงเสริมใหอาจารยทําผลงานวิจัยใหมากขึ้น
- สงเสริม ให มี มาตรการผลัก ดัน หรือ สนั บ สนุ น ให
อาจารยประจําหลักสูตร มีผลงานวิจัยที่ไดรับ การ
ตีพิมพ

3. อาจารยใหมที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา - ควรสงเสริมใหอาจารยใหมทําวิจัยรวมกับอาจารย
เอก จะไม ส ามารถสอนในระดั บ ปริ ญ ญาเอกได ประจํ า คนอื่ น ไปก อ นในระยะแรกของการเป น
ยกเว น ต องมี ผ ลงานวิ จั ย จํานวน 1 เรื่อง ภายใน อาจารยใหม
ระยะเวลา 2 ป (นับปปฏิทิน) นับจากวันที่เริ่มสอน
ทั้ งนี้ งาน วิ จั ย ต อ งตี พิ ม พ proceedings แล ะ
สามารถเปนงานวิจัยรวมได
4. ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ
อยางรวดเร็วนั้น อาจทําไดยาก เนื่องจากอาจารย
แตละคนมีความคิดที่หลากหลาย ทําใหหาขอสรุป
รายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรเปนไปไดยากมาก
ขึ้น

- ค วรมี ก ารป ระชุ ม ป รึ ก ษ าห ารื อ ร ว ม กั น
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในรายละเอี ย ดของ
รายวิ ช า เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณ ที่ เปลี่ย นแปลงไป เพื่อใหส ามารถนํ า
ห ลั ก สู ต ร ที่ ป รั บ ป รุ งแ ล ว ไป ใช งาน ได กั บ
สภาพแวดลอมจริง

5. ผู ป ระเมิ น ไม ได นํ า เสนอข อ มู ล ตรงตามสภาพ - ควรชี้ แจงใหผู ป ระเมิน ทั้ งผูใชบั ณ ฑิ ต นั กศึก ษา
ความเปนจริง ทําใหผลประเมินออกมาไมดีและทํา ปจจุบัน ศิษยเกา ใหขอมูลที่เปนความจริง เพื่อจะ
ใหขอมูลไมตรงกับสภาพความเปนจริง
ได ส ามารถนํ า ผลประเมิ น มาใช ในการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรไดตอไป
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5.2 ขอเสนอแนะ
คูมือฉบั บ นี้ จ ะช ว ยให ผู ป ฏิ บั ติงานและผูที่มาศึกษามีความรูความเขาใจตอขั้น ตอนวิธีการรวมทั้ ง
หลักเกณฑตางๆ ของการทํางานมากยิ่งขึ้น แตถึงอยางไรก็ตามในการดําเนินงานยังคงตองมีการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองและกาวทันตามปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนนโยบาย วิสัยทัศน
ของคณะ สํานัก สถาบันฯ รวมทั้งกาวทันตามเทคโนโลยีและหลักเกณฑจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตอไป
ดังนั้น เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเปนแนวทางของการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต ผูจัดทําคูมือ
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
5.2.1 การประเมินสัมมนาหลักสูตรควรมีการควบคุมคุณภาพ โดยผูมีบทบาทในการประเมิน ผูกํากับ
ดูแล ตลอดจนผูปฏิบัติ จึงควรทําความเขาใจกับประเด็นตาง ๆ ที่เปนองคประกอบของการประเมินหลักสูตรให
ชัดเจน เพื่อจะไดวางแผนการประเมินหลักสูตรไดสอดคลองกับเปาหมาย สามารถนําผลการประเมินหลักสูตรไป
ใชไดจริง
5.2.2 ควรมีการจัดประชุมรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อให
กระบวนการในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและทันตอสถานการณปจจุบัน
5.2.3 จัดอบรมอาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตร ทั้งหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของสถาบัน
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสิบพร คุปตารักษ

ที่อยูปจจุบัน

34 ซอย 3-8-16 ถนนนวมินทร 74 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สถานที่ทํางาน

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

ตําแหนง

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

