
 



ค ำน ำ 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นคู่มือให้บุคลากรศึกษา ท าความเข้าใจ หลักเกณฑ์ 
ข้ันตอน เทคนิคการปฏิบัติงาน แนวทางการจัดท าหลักสูตร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน 
การจัดท าหลักสูตร เนื้อหาในคู่มือปฏิบัติงานประกอบด้วยข้ันตอนต้ังแต่ การเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
หลักการหลักสตูรใหม่และข้ันตอนการด าเนินงานการจดัท าหลกัสตูร (มคอ.2) พร้อมยกตัวอย่างวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติงานมาแล้ว และถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ปฏิบตัิงานในลักษณะ
เดียวกันนี้น าไปปฏิบัติงานได ้

ผู้เขียนขอบคุณผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์แนะน าแนวทางในการจัดท า
จัดท า ผู้เขียนหวังว่าคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ ฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและผู้สนใจทั่วไป 

       
       นายธานินทร์ เงินถาวร 
              นักวิชาการ 
              ตุลาคม 2564 
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ/ควำมจ ำเป็น/ควำมส ำคญั 

หลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาทุกระดับ และยังเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทาง              
การจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเข็มทิศในการพัฒนาผู้เรียนให้ไปถึงผลที่คาดหวัง มีสมรรถนะ มีทักษะใน
การด ารงชีวิตที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและพัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณภาพ หลักสูตร
การศึกษาที่ดีจึงควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชีวิตและสงัคมของผูเ้รยีน การพัฒนาหลกัสตูร
เป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมถึงการประเมินผลหลักสูตรให้ทราบถึงผลการ
เปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์จริงหรือไม่เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบจะได้รับรูแ้ละขบคิด น าไปใช้ในการแก้ไขปรบัปรงุต่อไป การท าความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิด
และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร จึงมีความจ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่มีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา ให้ทันต่อ                  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพ สังคม เศรษฐกิจ นโยบาย วิทยาการและเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของ
สังคมโลก 
 การพัฒนาหลักสูตร เป็นพันธกิจที่ส าคัญของคณะนิติศาสตร์ ที่จะต้องมีความทันสมัย
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้าน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 (Thailand 
Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
พัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่                    
การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง
ข้อก าหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 ที่มีขั้นตอนและการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อน
และต้องอยู่ภายใต้กรอบปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามเวลาที่ก าหนดภายใต้กฎเกณฑ์ของ
ระเบียบ มติ  ประกาศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ อาจมีข้ันตอนรูปแบบที่มี
ความแตกต่างกัน  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานมแีนวทางการปฏิบัตเิปน็ไปในรูปบแบบเดียวกัน ผู้เขียน
จึงได้รวบรวมข้ันตอนและวิเคราะห์ข้อมูลจากระเบียบ มติ ประกาศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้เขียนได้จัดท าการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงาน เรื่องการจัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ได้รวบรวมวิธีปฏิบัติงานจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้มีการวางไว้
ก่อนหน้า ลดการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง  

 



2 

 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดท าหลกัสูตร 
 2. เพื่อใช้เป็นคู่มือให้บุคลากรทางการศึกษา ท าความเข้าใจ หลักเกณฑ์ ข้ันตอน เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน แนวทางการจัดท าหลักสูตร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานการ
จัดท าหลักสูตร 

 3. เพื่อใหผู้้ปฏิบัตงิานสามารถปฏิบัตงิานแทนกันได ้
 
ประโยชน ์
 1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดท าหลักสูตร 

 2. เป็นคู่มือให้บุคลากรทางการศึกษา ท าความเข้าใจ หลักเกณฑ์ ข้ันตอน เทคนิคการ
ปฏิบัติงาน แนวทางการจัดท าหลักสูตร ตลอดจนสามารถน าไปแก้ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร 

 3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
 

ขอบเขต 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นการอธิบายการด าเนินงานการจดัท าหลกัสตูร โดยใช้แนวทางการด าเนินงาน
เมื่อมีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรใหม่ ซึ่งจะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดท าหลักสูตรให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร 
และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2558 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การเสนอโครงการเพื่ออนุมัติหลักการ
หลักสูตรใหม่และข้ันตอนการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
 
นิยำมศพัท์เฉพำะ/ค ำจ ำกดัควำม 

หลักสูตร หมายถึง แนวการจัดประสบการณ์หรอืเอกสาร ที่มีการจดัท าเปน็แผนการจัดสภาพ
การเรียนรู้หรือโครงการจัดการศึกษา โดยมีการก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลการ
เรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
 หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรที่ยังไม่มีการด าเนินการเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
 กำรสร้ำงและกำรพัฒนำหลักสูตร หมายถึง การสร้างและการเขียนหลักสูตรใหม่ ซึ่งต้องมี
การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต ให้มีความทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดยจัดท าตามรูปแบบเป็นข้อเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์ที่
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มหาวิทยาลัยก าหนด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และสอดคล้องต่อกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

กำรด ำเนินกำรเสนอหลักสูตร หมายถึง กระบวนการน าเสนอหลักสูตรใหม่  เพื่อให้
คณะกรรมการนโยบายมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรใหม่ รวมถึงสภามหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 



บทท่ี 2 
โครงสร้าง ภารกิจของหน่วยงาน และบทบาทหน้าที ่

ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 

โครงสร้างหน่วยงาน 
คณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้จัดต้ังเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั

ทักษิณ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีพันธกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส าหรับกรอบแนวคิดหลักของคณะ
นิติศาสตร์ นั้นคือ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองและประเทศชาติ” นอกจากการผลิตบณัฑิตแลว้
คณะนิติศาสตร์ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ โดยการบริการวิชาการและให้ความร่วมมือ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างของหน่วยงานดังภาพท่ี 1 ที่
แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างคณะนิติศาสตร์ (Organization Chat) 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างคณะนิติศาสตร์ (Organization Chat)  

(ที่มา: โครงร่างองค์กรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2563) 
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การบริหารภายในคณะนิติศาสตร์ เป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ รวมบริการประสานภารกิจ
ไว้ที่ส่วนกลาง ไม่มีภาควิชา มีบุคลากร จ านวน 50 คน แบ่งเป็นบุคลาการสายวิชาการ จ านวน 37 คน 
และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 คน ดังนี ้

ผู้บริหารสูงสุด คือ คณบดี เป็นผู้ก าหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน มีการแต่งตั้ง
ผู้บริหารระดับต่างๆ เพื่อก ากับดูแลและน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่  

รองคณบดี จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต 
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  

ผู้ช่วยคณบดี จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม  

ในส่วนของส านักงานคณะนิติศาสตร์มีหัวหน้าส านักงานเป็นผู้บริหารสูงสุดในส านักงาน ซึ่งมี
หน้าที่ก ากับ ติดตาม และบริหารจัดการ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ 
 กลุ่มงานที่ 1 กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร ประกอบด้วย  

- งานธุรการและสารบรรณ  
- งานแผนงาน  
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานการเงิน 
- งานพัสด ุ
- งานบุคคล 
- งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ 

 กลุ่มงานที่ 2 กลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการ ประกอบด้วย  
- งานสนับสนุนบริการการศึกษา  
- งานหลักสูตร  
- งานทะเบียนบริการการศึกษา  
- งานบริการวิชาการ  
- งานพัฒนานิสิต 
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ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ ได้มีการท าหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทัง้ในระดับปรญิญาตรี และระดบั
บัณฑิตศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร โดยมรีายละเอียดดงันี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สามารถแบ่งเป็นระดับปรญิญาตรีภาคปกติ และ
ภาคสมทบ ดังนี้  
  1.1 ปริญญาตรีภาคปกติ เรียนวิทยาเขตสงขลา 
  1.2 ปริญญาตรีภาคปกติ เรียนวิทยาเขตพัทลุง 
  1.3 ปริญญาตรีภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์) เรียนวิทยาเขตสงขลา 
  1.4 ปริญญาตรีภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) เรียนวิทยาเขตสงขลา 
 2. ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
  2.1 ปริญญาโท ภาคปกติ เรียนวิทยาเขตสงขลา 
  2.2 ปริญญาโท ภาคพิเศษ เรียนวิทยาเขตสงขลา 

โครงสร้างการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ (Administration Chat) 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีโครงสร้างการบรหิารงานของคณะฯ (Administration 
Chat) รายละเอียดตามภาพท่ี 2 ดังนี ้

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบรหิารงานคณะนิติศาสตร์ (Administration Chat) 
ที่มา: โครงสร้างการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ (Administration Chat) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกอบด้วย คณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองคณบดีฝา่ยพัฒนาองค์กร รองคณบดีฝา่ยวิชาการและงาน
พัฒนานิสิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ผู้อ านวยการหลักสูตรพิเศษเป็นทีมบริหาร และมี
หัวหน้าส านักงานฯ เป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้นของบุคลากรสายสนับสนุน มีคณะกรรมการประจ า
คณะฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายคณะฯ ข้ึนต่อนคณบดีและ
งานบริการสาขาวิชาโดยมีประธานหลักสูตรเป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น จ านวน 2 หลักสูตรทั้งนี้มี
หัวหน้าส านักงานคณะเป็นผู้ก ากับดูแลการบริการงานของส านักงานคณะฯ ทั้งระบบประกอบด้วย  

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ ดูแลหลักสูตรระดับปรญิญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ จ านวน
1 หลักสูตร จัดการศึกษาประกอบด้วย วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง  

2. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ
จ านวน 1 หลักสูตร จัดการศึกษาวิทยาเขตพัทลุง 

 
โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chat) 
ส านักงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีโครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chat) 

รายละเอียดตามภาพท่ี 3 ดังนี้ 
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 ภาพที่ 3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน  (Activity Chat) 
ที่มา: หนังสือที่ อว 8205.08 /0065 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่องขอแจ้งภาระงานสายสนับสนุน 

งานประสานงานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ  
(นางจิราวรรณ คงเรือง) 

 

งานธุรการ/สารบรรณ 

(นางสาวอทิตา มู่สา) 

งานบุคคล  
(นางชาโลมา กองสวัสดิ์) 

งานแผนงาน/ยุทธศาสตร์ /งานวารสาร 
(นายวีระ ชุมช่วย) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาคารสถานที่  
(นายอนุชา ขุนแก้ว) 

งานพัสดุ/สวัสดิการ 
 (นางเมวดี ขวัญศรี) 

งานการเงิน 
 (นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล) 

งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ ์
 (นางสาวกาญจนรัตน์ วรพงศ์) 

หัวหน้าส านักงานคณะนติิศาสตร ์
(นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์) 

 

กลุ่มงานสนับสนนุงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร 

งานพัฒนาหลักสูตร 
(นายธานินทร์ เงินถาวร) 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
 (นายกรีฑา รักเล่ง นางสาวสุดารัตน์ ด าฝ้าย) 

 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(นายธานินทร์ เงินถาวร) 

งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน   
(นายกรีฑา รักเล่ง) 

งานพัฒนานิสิต และบริการวิชาการ  
(นายพิธาน  ดลหมาน และนางสาวสุดารัตน์ ด าฝ้าย) 
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กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร 

 

นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ 
(หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์) 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. งานจัดท าข้อตกลงร่วมก่อนการ

ปฏิบัติงาน (TOR)  
3. งานการประเมินประจ าป ี
4. งานจัดท ารายงานประจ าป ี

 
 
 

 

นางชาโลมา กองสวัสดิ์  
(เจ้าหน้าท่ีบริหาร ช านาญการ) 

1. งานบุคคล (บรหิารทรัพยากรมนุษย์ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

2. งานวิเคราะห์อัตราก าลัง 
3. งานบรหิารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 
4. งานเสริมสร้างองค์กรแหง่ความสุข 
5. งานผู้ช่วยเลขานุการทีป่ระชุมบุคลากร

คณะนิติศาสตร ์
  

 

นายวีระ ชุมช่วย  
(เจ้าหน้าท่ีบริหาร) 

1. งานแผนงานและงบประมาณ 
2. งานวิจัย 
3. งานจัดท าวารสารคณะนิติศาสตร ์
4. งานจัดการความรู ้
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นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล  
(เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน)  

1. งานการเงิน 
2. งานจัดหารายได้ 
3. ผู้ช่วยเลขานุการงานเลขานุการที่

ประชุมบุคลากร 
 

 

 

นางเมวดี ขวัญศรี  
(นักวิชาการพัสดุ) 

1. งานพัสด ุ
2. งานสวัสดิการบุคคล 
3. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ า

คณะนิติศาสตร ์
 

 

 

นางสาวอทิตา มู่สา  
(เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน) 

1.   งานธุรการและงานสารบรรณ 
2.   งานผู้ช่วยเลขานุการประชุม     

คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 3.   งานเลขานุการรองคณบดีคณะ   

นิติศาสตร์ฝ่ายบรหิาร  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล) 
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นายอนุชา ขุนแก้ว  
(นักวิชาการ) 

  1.  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.  งานอาคารสถานที่ 
    3.  งานโสตทัศนศึกษา 

 
 

 

นางสาวกาญจนรัตน์ วรพงศ์  
(นักวิชาการ)  

1. งานเลขานุการคณบดีคณะนิติศาสตร ์
2. งานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ 
3. งานวิเทศสมัพันธ์ 
4. งานผู้ช่วยเลขานุการทีป่ระชุมผู้บรหิาร 

 
 

 

 

นางจิราวรรณ คงเรือง (พัทลุง)   
(เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน) 

1. งานธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. งานบุคคล 
4. งานการประชุม 
5. งานการเงิน 
6. งานพัสด ุ
7. อาคารสถานที่  
8. งานบรกิารการศึกษา 
9. Pre-degree/Non-degree 
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กลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการ 

 

นายธานินทร์ เงินถาวร  
(นักวิชาการ)  

1. งานประกันคุณภาพหลกัสูตร 
(หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต) 

2. งานพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร 
3. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. งานรับนสิิต 
5. งานประเมินผล (ระดบัข้ัน) 

การส าเรจ็การศึกษา 
 

 

นายกรีฑา รักเล่ง (พัทลุง)  
(นักวิชาการ) 

1. งานบรกิารการศึกษา  
(ปรญิญาตรี : พัทลงุ) 

2. งานค าร้องนสิิต 
3. งานสหกิจศึกษา 
4. งานทวนสอบ  

 

 

นายพิธาน ดลหมาน  
(นักวิชาการ) 

1. งานพัฒนานสิิต 
2. งานบรกิารวิชาการ 
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นางสาวสุดารัตน์ ด าฝ้าย  
(นักวิชาการ) 

1. งานบรกิารการศึกษา 
 (ปริญญาตรี : พทัลงุ) 

2.   งานค าร้องนิสิต 
3.   งานรวบรวม มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5 
4.   งานพัฒนานิสิต 

 

 
 
ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานโดยรวมของคณะนิติศาสตร์ จะมีภาระหน้าที่
หลัก ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจขององค์กร ดังนี้ 

 ปรัชญา : นิติเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม น ายุติธรรมสู่สังคม 

 วิสัยทัศน์ : เปน็คณะช้ันน าด้านกฎหมายระดับชาติอันมุง่สรา้งนวัตกรรมสังคม ภายในปี 2568 

 พันธกิจ : 1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
    2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย อันจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมอันสามารถแก้ไขปัญหา
และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
    3. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย เช่ือมโยงเครือข่ายชุมชนและ
สร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่สังคม 
 คณะนิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองและประเทศชาติ นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้ว
คณะนิติศาสตร์ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการบริการวิชาการและให้ความร่วมมือกับชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะเพื่อก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร มีการทบทวน
วิสัยทัศน์ทุก 2 ปี ทั้งนี้ได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ผ่านกระบวนการใช้ปัจจัยน าเข้าทั้งภายนอกและ
ภายในที่ส าคัญ ก าหนด (ร่าง) วิสัยทัศน์ รวมถึงข้อมูลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลจากคู่เทียบ ข้อมูลจากผู้สง่มอบ ข้อมูลจากคู่ความร่วมมือและ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการรับนิสิตและอัตราการออกกลางคัน และน า (ร่าง) วิสัยทัศน์ดังกล่าว
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ และที่ประชุมบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้
แสดงความคิดเห็น และน าข้อมูลที่ได้รับจากการแสดงความคิดเห็นมาก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ เพื่อ
ไปก าหนดกลยุทธ์เป้าหมายในแต่ละงานและการจัดการทรัพยากรต่อไป 
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 หลังจากที่ได้มีการปรับปรุง (ร่าง) วิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าหมาย และตัวช้ีวัดที่ส าคัญขององค์กร
แล้ว ผู้น าระดับสูงได้ด าเนินการน าเสนอ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พร้อมก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ส าคัญ
ขององค์กรเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ รวมถึงที่ประชุมบุคลากร เพื่อด าเนินการจัดท าแผนกล
ยุทธ์องค์กรต่อไป 
 คณะนิติศาสตร์ ได้น าค่านิยมหลักที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้ก าหนดมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นหลักแนวทางในการก าหนดสมรรถนะและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามตารางที่ 1 ค่านิยมหลักที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้ก าหนด 

ตารางท่ี 1 แสดงถึงค่านิยมหลักที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้ก าหนดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ค่านิยมหลัก ความหมาย พฤติกรรม/คุณลักษณะ 

มุ่งเน้นผู้เรียน 

และผูร้ับบรกิาร 
(Student and 
Customer Focus) 

ใส่ใจ และเข้าใจความต้องการ ความ
คาดหวังของผู้เรียน ลูกค้า กลุ่มอื่น/
ผู้รับบริการทั้งในปัจจุบัน อนาคตและ
มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงานทุก พันธกิจสู่
ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความ 
ต้องการและความคาดหวัง 

 

1. รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้เรียน ลูกค้ากลุม่อื่น/ผูร้ับ 
บริการและน ามาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตร การบริการกระบวน 
การเพื่อตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวัง 

2. ให้บริการทีม่ีคุณภาพ เหนือ
ความคาดหมายเพื่อใหผู้้เรียน ลูกค้า 
กลุ่มอื่น/ผูร้ับบริการ มีความพึง
พอใจ และผูกพันกบัมหาวิทยาลัย 

มุ่งเน้นนวัตกรรม 
 (Innovation 
Focus) 

การเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการบริหาร 
กระบวนการ และการปฏิบัติการ หรือ
ประสิทธิผลขององค์กร เพื่อสร้าง
มูลค่าใหม่แก่ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น/
ผู้ รั บบริ การ /อง ค์ กร  หรื อสร้ าง
มูลค่าเพิ่มเชิงพานิชย์สังคม 
 
 

1. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
แสวงหาแนวคิด วิธีการใหม่ หรือ
เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การบริการ
กระบวนการปฏิบัติการ หรือ
ประสิทธิผลขององค์กร เพื่อให้
ได้ผลรับที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ
ผู้เรียนลูกค้าอื่น/ ผู้รับบริการ/
องค์กรหรอืการต่อยอดงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมที่
สรา้งคุณค่าเพิม่เชิงพานิชยเ์ชิงสงัคม 
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ค่านิยมหลัก ความหมาย พฤติกรรม/คุณลักษณะ 
2. มีจิตนวัตกรรม (Innovative 
Minds) ใฝเ่รียนรู้สิง่ใหม่ ท าสิง่
ใหม่ๆ แก้ไขปญัหาอย่างสรา้งสรรค์ 
มองวิกฤติเป็นโอกาสแบบ  
Growth Mindset 

มุ่งเน้นความส าเร็จ 
(Focus on 
Success) 

การมุ่งเน้นอนาคต และการด าเนิน 
งานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หรือเป้า
ขององค์กรเกิดความส าเร็จในระยะ
ยาว 
 

1. ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน 

2. เข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนพันธกจิ
ขององค์กรทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาว 

3. ความมุ่งมั่นต่อผูเ้รียน ลกูค้า
กลุ่มอื่น/ผูร้ับบริการ และผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียทีส่ าคัญในระยะยาว 

สร้างประโยชน์ให้
สังคม (Societal 
Contribution) 

ค านึงถึงความผาสุกและผลประโยชน ์
ของสงัคม รวมทัง้สนบัสนุน และสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

1. มจีิตสาธารณะ/จิตส านึก
สาธารณะ (Public Consciousness) 

2. ปฏิบัตงิานตามกฎหมาย หรือ 
กฎระเบียบและการรบัรองคุณภาพ
ด้านหลักสูตรบริการ และการ
ปฏิบัติการ โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ทั้ง
ทางตรงเละทางอ้อม 

3. การใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า ลด
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม  
ตามหลกั 5 R  

Reduce: การลดการใช้ 
Reuse: การใช้ซ้ า  
Recycle: การน ากลบัมาใช้ใหม่ 
Refuse: การปฏิเสธการใช้ และ 
Rethink: การคิดใหม่  
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ค่านิยมหลัก ความหมาย พฤติกรรม/คุณลักษณะ 
4. มสี่วนร่วมในกจิกรรมเพือ่สงัคม/
การพฒันาชุมชน เปา้หมายของ
มหาวิทยาลัย 

จริยธรรมและความ
โปรง่ใส (Ethics and 
Transparency) 

ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
สื่อสารอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา
ต่อเนื่อง แบง่ปันข้อมลูที่ชัดเจน 
ถูกต้อง 
 

1. ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

2. สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
ตรงไปตรงมาเปิดกว้าง 

3. เปิดเผยข้อมลูอย่าตรงไปตรงมา 
ช้ีแจงไดเ้มือ่มีข้อสงสยั และสามารถ
เข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้ตามกฎหมาย
ตรวจสอบได ้

 
ภาระหน้าท่ีของส านักงานคณะนิติศาสตร์ 
 ส านักงานคณะนิติศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผล
ส าเร็จตามพันธกิจ ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานด้านการบริการวิชาการ และงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยส านักงานคณะมีหน้าที่ในการประสานด าเนินการ และติดตามประเมินผล
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและนโยบายที่ผู้บริหารก าหนดไว้ นอกจากนี้มีหน้าที่ในการ
ก ากับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองงานในด้านต่างๆ ให้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี ้
 1. กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร ประกอบด้วย 
 1.1. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ในการดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร และคณะตามระบบ
คุณภาพและกลไกที่สถาบันก าหนดข้ึน โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีใน
ทุกองค์ประกอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐาน เพื่อให้ทราบสถานภาพของตนเองอันน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้ตลอดไปตามเกณฑ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง  
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 1.2 งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่ในการรับ-ส่งหนังสือ การเสนอหนังสือ การโต้ตอบ-
หนังสือ การจัดเก็บเอกสารและการท าลายเอกสาร (ตามระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
 1.3 งานนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและการวางแผนก าหนดนโยบาย 
จัดท าแผนหรือโครงการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ประสานการจัดท าแผนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน หรือกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 1.4 งานวิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยระดับคณะ 
จัดท าแผนบริหารงานวิจัยและงบประมาณประจ าปี ประสานผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย จัดสรรทุน
วิจัย ตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเบกิจา่ยงบประมาณ 
จัดท าแผนการจัดความรู้ด้านการวิจัย 
 1.5 งานการเงิน มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้วางไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และตรวจสอบ
สถานภาพทางการเงิน ดูแลการเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน ตลอดจนแนะน าให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร
อื่นๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง 

1.6 งานพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จัดจ้างซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการ
จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ดูแลรักษาครุภัณฑ์ จัดท าบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ให้หมายเลขครุภัณฑ์ คิด
ค่าเสื่อมราคา ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ตรวจสอบพัสดุประจ าปี จ าหน่ายพัสดุช ารุด และจัดท าข้อมูล
หลักผู้ขาย 

1.7 งานบุคคล มีหน้าที่บริหารงานบุคคลของบุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ทุกประเภทที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในเรื่องการบรรจุและแต่งตั้ง การคัดเลือก การสรรหา การรับโอน การย้าย            
การปรับวุฒิ การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน การขอต าแหน่งทางวิชาการ การเลื่ อนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน การเลื่อนเงินเดือน การจัดท าแฟ้มประวัติของบุคลากร การลาของบุคลากร การ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพรประจ าปกีารศึกษาต่อของบุคลากร การจ้างผู้มีความสามารถ
เป็นอาจารย์ การจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ การเกษียณอายุราชการ 

1.8 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ฝ่ายต่างๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล กล้องวงจรปิด ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การด าเนินงานงานให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.9 งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์กร เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกิจ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของสถาบันทีม่ีต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเปน็
ภาคสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบันและผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ ในทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันให้
บรรลุตามเป้าประสงค์ 

2. กลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการ ประกอบด้วย                                                
2.1 งานบริการการศึกษา มีหน้าที่ด้านงานบริการการศึกษา การสนับสนุนการเรียนการสอน

ของคณะ งานทะเบียนนิสิต ประวัตนิิสิต/สถิติการศึกษา การจัดท าแผน/โครงการในแผนปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องด้านการบริการศึกษา และการเทียบโอน   

2.2 งานพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร มีหน้าที่การด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรติดตามและพิจารณา
วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร การขออนุมัติเปดิ/ปรับปรงุหลกัสตูรและรายวิชา เพื่อเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นศูนย์ข้อมูลหลักสูตร จัดท าเอกสารทางวิชาการเป็นหน่วยมาตรฐาน
หลักสูตร อีกทั้งบริหารการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    

2.3 งานบริการวิชาการ มีหน้าที่สนับสนุนการจัดท าแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่คณะ
เป็นผู้ด าเนินงาน เพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการที่เหมาะสมให้แก่สังคม ชุมชน ท้องถ่ินและประเทศชาติและ
ได้ใช้องค์ความรู้จากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบรบิทของชุมชนและ
สังคมไปในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคมไป
ในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน รวมทั้งน าองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าไปใช้ใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนรวมทั้งได้น าองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าไปใช้ในการ
บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการ
เรียนรู้ รวมทั้งการน าความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

2.4 งานพัฒนานิสิต มีหน้าที่ด้านงานพัฒนานิสิต การส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
วิชาชีพงานทะเบียนประวัติ ศิษย์เก่า ภารกิจทุนนิสิต และการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั้งภาคปกติและ
ภาคสมทบ  
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
           ตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งสายงานวิชาการศึกษา ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ
งานทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
ที่มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีข้ันตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการ
ท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่ รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
        โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร สร้าง และพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ
พัฒนาหนังสือหรือพัฒนาต าราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐาน
สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และนโยบายของหน่วยงาน 

 (2) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อก าหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิชาการศึกษา ก าหนดแผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษา หา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานด้านวิชาการศึกษาและที่
เกี่ยวข้อง 

 (3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยงานทางด้านการศึกษา เสนอแนะ
ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน 
ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิต และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะ
แนวการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 (4) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปจัจบุนั 
เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นต้นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ติดตาม
ประเมินผลแก้ไขปัญหา และสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการด้านการศึกษาส่งเสริมการวิจัย
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การศึกษาวางโครงการส าเร็จ เก็บรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และกิจการนักศึกษา
เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

 (5) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 (6) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น จัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานวิชาการศึกษา
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณา ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (7) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบตัิในด้านการ
ปฏิบัติการข้อ 1-6 ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ
ให้ปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

2. ด้านการวางแผน 
  ในด้านการวางแผนจะเป็นข้ันของการร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานงานท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
  (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
  (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง
  (2) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ให้บริการวิชาการด้าน
วิชาการศึกษาที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 บทบาหน้าที่ความรับผิดชอบของนายธานินทร์ เงินถาวร ต าแหน่งนักวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
 1. งานประกันคุณภาพหลักสูตร 
  1.1 ด้านปฏิบัติการ  
  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ของส านักงาน
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเกณฑ์ AUN QA ให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและจัดส่งให้
คณะกรรมการประเมินก่อนเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
                   1.2 ด้านการวางแผน  
  น าผลการด าเนินงานรายงานประกันคุณภาพหลักสูตร ในปีการศึกษาที่ผ่านมา              
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และระดมความคิดเห็น เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าหรือปรับปรุงแผนงานโครงการเสนอใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีถัดไป เพื่อผลักดันตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพมีผล
การด าเนินงานดีกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  1.3 ด้านการประสานงาน 
  เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุม การจัดท าข้อมูลที่ต้องมาใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุง
ผลการด าเนินงานเพื่อใช้ในการปรับแผนงานครั้งถัดไป  
  1.4 ด้านการบริการ 
  ให้ค าปรึกษา แนะน าและอื่นๆ  ผู้ปฏิบัติงาน โดยยินดีตอบทุกค าถามด้วยความเต็ม
ใจสามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการ โดยอ้างอิงตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทันเวลา และสามารถถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันกับ
เพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอก 
 2. งานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
  2.1 ด้านปฏิบัติการ  
  การปรับปรุงหลักสูตร การเพิ่มรายวิชา แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันเวลา และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงาน 
  2.2 ด้านการวางแผน  
  น าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อที่จะน าข้อมูลมาจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 
  2.3 ด้านการประสานงาน 
  เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม การจัดท าข้อมูลที่ต้องมาใช้ในการวิเคราะห์ใน
การปรับปรุงหลักสูตร 
  2.4 ด้านการบริการ 
  ให้ค าปรึกษา แนะน าและอื่นๆ กับผู้ปฏิบัติงาน โดยยินดีตอบทุกค าถามด้วยความ
เต็มใจสามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการ โดยอ้างอิงตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
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รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทันเวลา สามารถถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันกับ
เพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอก 

 3. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  3.1 ด้านปฏิบัติการ  
  มีการศึกษากระบวนการ กฎระเบียบอันเกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา ควบคู่ไป
กับการประสานงานในด้านต่างๆ ครอบคลุมรายละเอียด ต่อไปนี้ เช่น ตารางเรียน ตารางสอน 
ลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม–ถอนรายวิชา ปฏิทินการศึกษา ข้อมูลนิสิต ปิดรายวิชา และระดับคะแนน 
  3.2 ด้านการวางแผน  
  ด าเนินงานตามแผนปฏิทินการศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย โดยลักษณะการ
ด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.3 ด้านการประสานงาน 
  การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และประสานงานอาจารย์ผู้สอน 
  3.4 ด้านการบริการ 
  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดข้อมูล รวมทั้งตอบปัญหา และช้ีแจง
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 4.งานรับนิสิต 

  4.1 ด้านปฏิบัติการ  
  จัดท าแผนรับนิสิตเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัยท าการพิจารณา ประกาศรับสมัคร ตามปี
การศึกษา 
  4.2 ด้านการวางแผน  
  น าข้อมูลแผนผลรับนิสิต มาวิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปประเด็นเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการรับนิสิตระดับคณะฯ เพื่อที่จะน าข้อมูลมาจัดท าหรือปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
  4.3 ด้านการประสานงาน 
  เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในการจัดท าข้อมูลที่ต้องมาใช้ในการวิเคราะห์ใน
การรับนิสิตใหม่ 
  4.4 ด้านการบริการ 
  ให้ค าปรึกษา แนะน าและอื่นๆ ผู้ปฏิบัติงาน โดยยินดีตอบทุกค าถามด้วยความเต็มใจ
สามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการ โดยอ้างอิงตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทันเวลา สามารถถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันกับเพื่อน
ร่วมงานทั้งภายในและภายนอก 
 
 
 



23 
 

 5. งานประเมินผล (ระดับขั้น) การส าเร็จการศึกษา 

  5.1 ด้านปฏิบัติการ  
  จัดท าปฏิทินประเมินผล (ระดับข้ัน) การส าเร็จการศึกษา โดยการอิงจากปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และท าการแจ้งไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ 
  5.2 ด้านการวางแผน  
  น าข้อมูลที่ได้จากปฏิทิน ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณา ระดับข้ันและการส าเร็จ
การศึกษาผู้เรียนแต่ละภาคเรียน  
  5.3 ด้านการประสานงาน 
  เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  การจัดท าข้อมูลที่ต้องมาใช้ในการวิเคราะห์  
การรายงานผล (ระดับข้ัน) 
  5.4 ด้านการบริการ 
  ให้ค าปรึกษา แนะน าและอื่นๆ  ผู้ปฏิบัติงาน โดยยินดีตอบทุกค าถามด้วยความเต็ม
ใจสามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการ โดยอ้างอิงตามประกาศ ระเบียบ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทันเวลา สามารถถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันกับเพื่อน
ร่วมงานทั้งภายในและภายนอก 
 จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอางานพัฒนาหลักสูตรมา
เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี ้
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แผนผัง (Flow Chat)  ขั้นตอนการด าเนินงานการเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม ่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

จัดท ารายละเอียดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะให้
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

ประชุมให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรับปรุง/แก้ไข 

ถูกต้อง 

เริ่มต้น 

1. เสนอแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาหลักสูตร 
2. จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อเสนอเข้าพิจารณายังคณะกรรมการ 
  ประจ าส่วนงาน 

A 
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แผนผัง (Flow Chat)  ขั้นตอนการด าเนินงานการเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูลการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 

จัดท ารายละเอียดขออนุมัติ โครงการหลักการ 
หลักสูตรใหม่ (ฉบับสมบูรณ์) 

 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

และอาจารย์ประจ า

กลุ่มงานบริการศึกษา 
(งานพัฒนาหลักสูตร) 

A 

ภารกิจพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 

1. ตรวจสอบข้อมูลการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ฉบับ
สมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
2. แจ้งรายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ให้
ฝ่ายวิชาการคณะฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทราบ 

 

ตรวจสอบรูปแบบ 
เกณฑ์มาตรฐาน และให้

ข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายวิชาการ 

ถูกต้อง 

ปรับปรุง/ 
แก้ไข 

B 
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แผนผัง (Flow Chat)  ขั้นตอนการด าเนินงานการเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

พิจารณาข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และให้

ความเห็นชอบ 

สภาวิชาการ 

พิจารณาข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และให้

ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภา
มหาวิทยาลัย 

พิจารณาข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และให้

ความเห็นชอบ 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

B 

ปรับปรุง/ 
แก้ไข 

ปรับปรุง/ 
แก้ไข 

C 



27 
 

 
 

แผนผัง (Flow Chat)  ขั้นตอนการด าเนินงานการเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

พิจารณาให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และอนุมัติ/ไม่
อนุมัติให้พัฒนาหลักสูตรใหม่

แบบ เกณฑ์มาตรฐานให้ข้อเสอ

จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ฉบับสมบูรณ์ ตามที่คณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย 

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

C 

จุดสิ้นสุด 
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แผนผัง (Flow Chat)  ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2)  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

เสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนา  
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไปยังฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 
ตรวจสอบ/อนุมัติ/

จัดท าค าสั่ง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

จัดท ารายละเอียด มคอ. 2 เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ 
ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

ประชุมให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารายละเอียด มคอ.2 (ฉบับสมบูรณ์) 

A 

เริ่มต้น 
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แผนผัง (Flow Chat)  ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

ภารกิจพัฒนาหลักสูตร 

 ฝ่ายวิชาการ 

1.ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด มคอ.2 และแบบเสนอหลักสูตร 

2.แจ้งรายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขรายละเอียด ให้ฝ่ายวิชาการคณะฯ และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทราบ 

 

ตรวจสอบรูปแบบ 
เกณฑ์มาตรฐาน และให้

ข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายวิชาการ 

พิจารณาข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และให้

ความเห็นชอบ 

สภาวิชาการ 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ปรับปรุง/แก้ไข 

B 

ปรับปรุง/แก้ไข 
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แผนผัง (Flow Chat)  ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

พิจารณาให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และอนุมัติ/ไม่
อนุมัติให้พัฒนาหลักสูตรใหม่

แบบ เกณฑ์มาตรฐานให้ข้อเสอ

พิจารณาข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และให้

ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภา
มหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย 

จัดท า มคอ.2  
ตามที่ สภาวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ 

สภามหาวิทยาลัย 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ถูกต้อง 

ปรับปรุง/แก้ไข 

B 

จุดสิ้นสุด 
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โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน (Flow Chat) ดังนี้ 
 
    จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด  แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงาน 
    (Terminator)    
 

 ข้อมูลน าเข้า/ส่งออก แทนจุดที่มีการรับข้อมูลหรือส่งออกข้อมูล 
    (Data Input/output)    
 

 การปฏิบัติงาน  แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานหรือประมวลผลงาน 
    (Process)    
 

 ตัดสินใจ   แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
    (Decision)    
 

 ทิศทาง   แทนจุดทิศทางของข้ันตอนการด าเนินงาน 
    (Flow Line)                ซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามหัวแนวลูกศร 
 

 จุดเช่ือม   แทนจุดเช่ือมต่อของผังงานในที่มีเส้นมาบรรจบ 
    (Connector)     เพื่อจะน าไปสู่การท างานที่เหมือนกัน 
 

 เอกสาร/รายงาน  แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงาน 
    (Document)    
 
 
 



บทท่ี 3  
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

 
ในการจัดท าหลักสูตรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

มาตรฐานหลักของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น ผู้จัดท าต้องศึกษาข้อมูล
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงข้ันตอน
กระบวนการและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรให้ถ่องแท้ อาทิ ประกาศมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ.
2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หรือ
ประกาศ แนวปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท าปรับปรุงหลกัสตูรถูกต้องตามหลกัการ และ
ที่ส าคัญผู้จัดท าสามารถท างานได้รวดเร็วข้ึน ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 

การจัดท าการพัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่ไม่ได้มีการเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยทักษิณให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้าในอนาคตว่าต้องการ
หลักสูตรแบบใด โดยใช้วิธีการการส ารวจความต้องการ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรใหม่คณะสามารถ
ด าเนินการพัฒนาได้ตลอดของการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวกับมาตรฐานหลักของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ าเป็นที่จะต้องมีระเบียบข้อบังคับประกาศ และแนวปฏิบัติ
ต่างๆ น ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ข้ันตอน 
กระบวนการและวิธีการ ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ (2558) ได้กล่าวไว้ดังนี้ “หลักสูตรใหม่” หมายความว่า หลักสูตรที่ไม่มี
การด าเนินการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

จากประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้จัดท าได้มีการสังเคราะห์ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พบว่ามีข้อที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อที่ 4
และข้อที่ 5 ดังนี้  

ข้อ 4 การเสนอหลกัการเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 4.1 ส่วนงานวิชาการ เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอมหาวิทยาลัย 
 4.2 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์โครงการพัฒนาหลักสูตร

ใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในเรื่องความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายความ
พร้อมด้านบุคลากร ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้สนใจเรยีน และเสนอ
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คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามล าดับดังนี้ 
   4.2.1 เสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
           ความเห็นชอบ 

  4.2.2 เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
            4.2.3 เสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

          ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  4.2.4 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตร

           ใหม่ 

ข้อ 5 การเสนอหลักสูตรใหม่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 5.1 ส่วนงานวิชาการ เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อของบประมาณสนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตร พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามโครงสร้างดังนี้ 
  5.1.1 คณบดีเป็นที่ปรึกษา 
  5.1.2 ประธานสาขาวิชาเป็นประธาน 
            5.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ันๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

           มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการ 
            5.1.4 ส าหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพก ากับให้เป็นไปตามที่องค์กรวิชาชีพ

           นั้นๆ ก าหนด 
   5.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา
           หลักสูตร อย่างน้อย 2 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน 
           เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 5.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการพัฒนาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติโครงการจนถึงวันที่เสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

 5.3 ส่วนงานวิชาการเสนอ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 5.4 ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาให้ส่วนงานวิชาการเสนอรา่ง รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 5.5 ส่วนงานวิชาการเสนอ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

  5.5.1 เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร 
   5.5.2 เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง รายละเอียด
          ของหลักสูตร (มคอ.2) 
   5.5.3 เสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
          ความเห็นชอบ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และให้                         
           ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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 5.5.4 เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติร่าง รายละเอียดของ   
        หลักสูตร (มคอ.2) 

            5.5.5 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว้ 
           เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
           ได้รับการอนุมัติ 
   5.5.6 ส าหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพก ากับให้ด าเนินการตามข้ันตอน
           ขององค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2558) ได้กล่าวไว้ดังนี้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าว ส าหรับการผลิตบณัฑิตระดับอุดมศึกษาทีเ่หมาะสมกับพลวัตของโลกทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รองรับ
การบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชาฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 
เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศ  
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกว่า“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558”  
 2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา
โท) ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตร
เก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

3. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548” ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่ เป็นสากล เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัย
เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่
ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคมและประเทศ 
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5. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
การศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาค ให้ถือ
แนวทาง ดังนี้ 

ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 3 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษาน้ัน

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
6. การคิดหน่วยกิต 

  6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 6.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  6.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกตใิห้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  6.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
                   ระดับปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ  
  แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้  
  แบบ ก ท า เฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่ งมี ค่า เทียบได้ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก็ได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
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  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต  

8. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                     8.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ส าหรบั
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรบั
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
                   8.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
                   8.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

9. จ านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์  
ระดับปริญญาโท 

  9.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  9.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอื
เทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  9.3 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   9.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
           อาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ัน
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           ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
           ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
           และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
           ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
           อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
           ต้องเป็นผลงานวิจัย 
   9.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
           ดังนี ้
           อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ
           และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
  9.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เปน็อาจารยท์ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
  9.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิข้ันต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ต้องมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ 
อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 10. ช่ือปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตาม
หลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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 11. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นอย่างน้อย  6 ด้าน คือ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. คณาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 12. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน
และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

13. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเป็นที่สุด 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552) กล่าวใน เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
 1. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและสาขา/ 
สาขาวิชาซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ มคอ.1 

2. ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ 2 วิธี ดังนี้  

 2.1 ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ 
ระดับคุณวุฒินั้น เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร  

 2.2. ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร  

3. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ 
รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ มคอ.
2 มคอ.3 และ มคอ.4  

4. ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนมุัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอยา่งถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน  

5. ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ ให้เปิดสอนแล้วให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ 

6. ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บณัฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิ
นั้นๆ และธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว โดยด าเนินการ ดังนี้  
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 6.1 พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง 
 6.2 จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพออย่างมีคุณภาพ

รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันใน การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  

 6.3 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในทุกๆ ดา้น ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ  

 6.4 จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปกีารศึกษา โดยมีหัวข้อตามแบบ มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7 ตามล าดับที่แนบท้ายประกาศนี้  

 6.5 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและรายงานผล
การจัดการศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา  

 6.6 ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ป ี 
7. ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

ทุกหลักสูตร โดยด าเนนิการดังนี้  
 7.1 ก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินการตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   7.2 ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร  

 7.3 รายงานผลการด าเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสาธารณะ  

 7.4 น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ  
8. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลกัสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มีคุณภาพ และ

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้เปดิสอนไป
แล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

 8.1 เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอน และไดแ้จ้ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น  

 8.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปต่อเนื่องกัน 2 
ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเว้นแต่
หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาได้ก าหนดตัวบ่งช้ีและ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม
ผลการ ประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีม่าตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ ก าหนด
จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 1 ป ีหรือน้อยกว่าให้พิจารณา
ผลการ ประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่สอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน  

 8.3 หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะก าหนดจากผลการประเมินต่อไป  
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 8.4 กรณีหลักสูตรได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องก ากับ ดูแลให้มี
การรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ย อยูใ่น
ระดับดีข้ึนไป หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นก าหนดทุกปีหลังจากได้รับการ
เผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ เป็นไป
ตามที่ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
พิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษาน้ันจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไข
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

9. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง กรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง
ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เงื่อนไข/ข้อสังเกต /ขอ้ควรระวัง/สิง่ทีค่วรค านึงในการปฏิบตัิงาน 

 การด าเนินการจดัท าหลกัสูตร ผู้จัดท าต้องมีการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะหร์ะเบยีบ
ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งข้ันตอน กระบวนการ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตร ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และตกผลึกทางความคิด โดยผ่านกระบวนการคิด        
รวบยอดที่ใช้ฐานข้อมูลที่น่าเช่ือถือของบุคคลและองค์กร มาหาแนวทาง บทสรุปในการด าเนิน 
การจัดท าหลักสูตร จากฐานข้อมูล อย่างเช่น ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการ
เปิดหลักสตูรใหม่ การปรบัปรงุหลักสตูร และการปดิหลกัสตูร พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
หรือประกาศ แนวปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท าปรับปรุงหลักสูตร ถูกต้องตามหลกัการ
และที่ส าคัญท าให้ผู้จัดท าสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วข้ึน จากการมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เข้าใจได้ง่ายข้ึน รวมถึงบุคลากรในองค์กรสามารถเข้าใจข้ันตอนการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนา สามารถสรุปได้ดังนี้  
 1. ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงศึกษาข้ันตอน ประกาศ แนวทางในการ
จัดท าหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักเกณฑ์การอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
ของ สกอ. แนวปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตร สกอ. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
มคอ.1 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 3. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาข้อมูล ที่มาของหลักสูตร และหลักสูตรที่จะพัฒนาให้เข้าใจถ้องแท้   
 4. จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดท าการพัฒนา
หลักสูตร และให้ช่วยเหลือสนับสนุนการท างานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
          5. ในการจัดท าแผนการพัฒนาหลักสูตร จะต้องสอดคล้องกับตารางก าหนดการประชุม 
ทุกการประชุม และส่วนงานวิชาการหรือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผน 
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 6. การตรวจสอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้อง
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
หลักสูตร พ.ศ.2552 นโยบายมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด มีความ
ละเอียดรอบคอบ ถูกต้องไม่ซ้ าซ้อน และควรพิจารณาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องรอบด้านเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการการตรวจสอบหลักสูตร รายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
 7. การตรวจสอบตามมติที่ประชุม ต้องมีแบบรายงานตามมติที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมา
ประกอบด้วยทุกครั้ง หากคณะไม่ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม คณะต้องช้ีแจงข้อมูลที่เป็นเหตุเป็น
ผลในแบบรายงานตามมติที่ประชุมอย่างชัดเจน 

8. การด าเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ชุดต่างๆ ล่วงหน้า 2 วัน ส าหรับที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั จะต้องมีการประสานงาน งานประชุมของ
มหาวิทยาลัย ในการก าหนดวันจัดส่งช่ือวาระการประชุม และเอกสาร เนื่องจากกองกลางจะต้องน า
เรียนวาระการประชุมกับนายกสภามหาวิทยาลัยก่อนล่วงหน้า 
 9. การติดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จะต้องด าเนินการให้ทันต่อการน าเข้าที่ประชุมต่างๆ 
หากการติดตามไม่ทันส่งตามก าหนดในแผนการ จะท าให้การอนุมัติพัฒนาหลักสูตรใหม่มีความล่าช้า 
จะส่งผลต่อการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่  
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บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
 ในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดน้ัน สิ่ง
หนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้ คือ เทคนิคในการปฏิบัติงานของแต่ละงาน เพราะนอกจากจะท าให้ประหยัดเวลา
แรงงาน และทรัพยากรแล้ว ยังเป็นการสร้างรูปแบบ แนวปฏิบัติในการท างานที่มีประสิทธิภาพให้แก่
หน่วยงานด้วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึนในบทนี้จะกล่าวถึงเทคนิคในการ
ปฏิบัติงานแนวทางการจัดท าหลักสูตร ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจะอธิบายตั้งแต่
ข้ันตอนของแผนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ตามล าดับดังนี้ 
 
แผนปฏิบตัิงานและกรอบเวลาการปฏบิัติงาน 
 ในการก าหนดแผนการจัดท าหลักสูตร จะต้องค านึงถึงช่วงระยะเวลาการของการเปิดรับนิสิต
ใหม่ และการได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งการเบิกจ่ายสนับสนุนงบประมาณ 
เมื่อจัดส่ง มคอ.2 และแบบเสนอหลกัสตูรไปยังฝา่ยวิชาการของมหาวิทยาลัย ไม่ควรเกินปีงบประมาณ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป ควรมีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ประกอบด้วย 
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. การเสนอโครงการเพื่ออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่ 
2. การด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 

 
** ดังตารางที่ 2 ที่แสดงถึงข้ันตอนของกิจกรรมและแผนปฏิบัติงาน ในหน้าถัดไป ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ 
1. การเสนอโครงการเพื่ออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่ 
1. ส่วนงานวิชาการ              
1.1. เสนอแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาหลักสูตรใหม่              ค าสั่ง 
1.2 ประชุมคณะกรรมการ ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน และจัดท า
รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรฯ 

            ปฎิทินและ
รายงานการศึกษา 

1.3 จัดท าโครงการโครงการเพื่ออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่             1.บันทึกข้อความ
เสนอวาระการ
ประชุม 
2.แบบฟอร์มเสนอ
โครงการเพื่อ
อนุมัติหลักการ
หลักสูตร 

1.4 ปรับปรุงแก้/ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง             
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน             
2.1 ประชุมให้ข้อเสนอแนะ             
3. ฝ่ายวิชาการ             
3.1 ตรวจสอบรูปแบบ เกณฑ์มาตรฐาน และให้ข้อเสนอแนะ             

4. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย             
4.1 พิจารณาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ 

            

5. สภาวิชาการ             
5.1 พิจารณาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ             
6. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย             
6.1 พิจารณาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ             
7. สภามหาวิทยาลัย             
7.1 พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้
พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ 
2. การด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) 
1. ส่วนงานวิชาการ              
1.1 เสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไปยังฝ่ายวิชาการ 

            1. บันทึกข้อความ 
2. แบบเสนอ
โครงการ 

1.2 ประชุมคณะกรรมการ ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน              ปฏิทินและ
รายงานการศึกษา 

1.3 ร่าง จัดท ารายละเอียด มคอ.2              
1.4 วิพากษ์หลักสูตร             1. บันทึกข้อความ

เสนอวาระการ
ประชุม 
2. มคอ.2 
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ขั้นตอน/กิจกรรม  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ 
1.5 จัดท ารายละเอียด มคอ.2  
น าเสนอคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

             

1.6 ปรับปรุง ปรับปรุงแก้/ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่
เก่ียวข้อง 

             

2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน              
2.1 ประชุมให้ข้อเสนอแนะ             
3. ฝ่ายวิชาการ             
3.1 ตรวจสอบรูปแบบ เกณฑ์มาตรฐาน และให้ข้อเสนอแนะ             

4. สภาวิชาการ             
4.1 พิจารณาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ             
5. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย             
5.1 พิจารณาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ             
6. สภามหาวิทยาลัย             
6.1 พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้
หลักสูตรใหม่ 
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วิธีการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติงานและกรอบเวลาการปฏิบัติงาน 

 1. ขั้นตอนการเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
1. ส่วนงานวิชาการ เสนอโครงการ พัฒนาหลักสูตรใหม่ตามหลกัเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอมหาวิทยาลัย 
 2. ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยท าการพิจารณา 
ตามล าดับดังนี้ 
  2.1 เสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 2.2 เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
          2.3 เสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ

       เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 2.4 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ส่วนงานวิชาการ เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อของบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติโครงการจนถึงวันที่เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 

3. ส่วนงานวิชาการเสนอ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ส่วนงานวิชาการเสนอร่างรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

5. ส่วนงานวิชาการเสนอ ร่าง รายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2) ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา
ให้ความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
 6. สภามหาวิทยาลัยอนมุัติหลักสูตร 
 7. เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ 
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เทคนิคการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานจัดท าหลักสูตร มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี ้
 1. ศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การ
ปรับปรุงหลักสูตรและการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2558 และวิธีการด าเนินงาน 
 2. ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 
 3. ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  
 4. การจัดท าข้อเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5. การจัดท ารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

กลยุทธ์การปฏิบัติงาน  

 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดท าหลักสูตรใหม่ ให้ประสบความส าเร็จนั้นต้อง
อาศัยกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้  
 1. ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงศึกษาข้ันตอน ประกาศ แนวทางในการ
จัดท าหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักเกณฑ์การอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) แนวปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานหลักสูตร สกอ. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาโครงร่าง โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
 3. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาโครงร่างรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2  
 4. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาข้อมูล ที่มาของหลักสูตรที่พัฒนาให้ถ้องแท้   
 5. จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดท าการพัฒนา
หลักสูตร และให้ช่วยเหลือสนับสนุนการท างานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
           ผู้ปฏิบัติงานต้อท าการศึกษาท าประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเปิด
หลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2558 ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

“หลักสูตรใหม”่ หมายความว่า หลักสูตรที่ไม่มีการด าเนินการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

1. ข้ันตอนการเสนอหลักการเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี ้

 1.1.ส่วนงานวิชาการ เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอ
มหาวิทยาลัย 
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1.2 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ท าการวิเคราะห์โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนดและเสนอคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามล าดับดังนี ้
  1.2.1 เสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 1.2.2 เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
1.2.3 เสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 1.2.4 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

คณะที่ต้องการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยวิเคราะห์สภาพความพร้อมของคณะ ตลอดจนข้อมูล
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเปิดหลักสูตรใหม่ ที่ประกอบด้วย 

1. นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย  
2. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องเปิดหลักสูตร/สาขาวิชา  
3. พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของคณะ/วิทยาลัย ในการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี ้
 3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี)  
     3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท ระดับประกาศนยีบตัร
บัณฑิตช้ันสูง และระดับปริญญาเอก)  

4. ความซ้ าซ้อนของช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา  
5. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศึกษา  
6. การส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน  
7. เป้าหมายการรับนสิิต  
8. ประมาณการรายรับ รายจ่าย จุดคุ้มทุน ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
9. การวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร  
10. เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบั

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)  
11. มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ของระดบัคุณวุฒินั้น (มคอ.1) (ถ้าม)ี  
12. ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)  

จากนั้นเสนอโครงการขออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่ และต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 2. ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนดและเสนอคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามล าดับดังนี ้
  2.1 เสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 2.2 สภาวิชาการ 
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2.3 เสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 
 2.4 เสนอสภามหาวิทยาลัย 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรงุ
หลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2558 การเสนอหลักการเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ มีข้ันตอน
ดังต่อไปนี้  

 

 1.ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่ออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่ 
 1.1 ส่วนงานวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 ส่วนงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาที่มีหลกัสตูรในความรับผิดชอบ ด าเนินการ
เสนอและแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรใหม่ ตามโครงสร้างดังนี ้
 คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร ประกอบด้วย 
  1) คณบด ีที่ปรึกษา 

 2) ประธานสาขา ประธานกรรมการ 
  3) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ันๆ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) อย่างน้อย 
      3 คน เป็นกรรมการ (กรณีหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพก ากับให้เป็นไปตามที่องค์กร
      วิชานั้นๆ ก าหนด) 
  4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตร อย่างน้อย 
      2 คน เป็นกรรมการ 
  5) อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
   ตัวอย่างท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม ่
 คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร A ประกอบด้วย 
  1. คณบด ี      ที่ปรึกษา 
  2. ประธานสาขา A     ประธานกรรมการ 
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนที่ 1    กรรมการ 
  4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนที่ 2    กรรมการ 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนที่ 3    กรรมการ 
  6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คนเกี่ยวข้อง คนที่ 1 กรรมการ 
  7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คนเกี่ยวข้อง คนที่ 2 กรรมการ 
  8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    กรรมการและเลขานุการ 
  9. เจ้าหน้าที่/หรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในส่วนงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ข้อสังเกต เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการจะมี
หรือไม่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จาก
ประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ จะเป็นเครื่องจักรส าคัญในการ
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ผลักดันให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสามารถด าเนินงานไปตามแผนที่วางไว้ และสามารถ
ประสานงานให้การบริหารจัดการงานในเรื่องต่างๆ มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามแผนการที่
ได้มีการวางไว้ล่วงหน้า อาทิเช่น การประสานงานเรื่องประชุม การจัดหาข้อมูลประกอบ การจัด
อาหารประชุม อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดหาสถานที่ประชุมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

        1.2 การเขียนโครงการเพ่ืออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่ 

        การด าเนินงาน มีก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน ดังนั้น 
คณะกรรมพัฒนาหลักสูตรต้องจดัท าแผนการด าเนินงาน/ปฏิทินการจัดท าหลักสตูรใหชั้ดเจน และต้อง
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากปัจจัยเรื่องของเวลาและกระบวนการข้ันตอนเสนอหลักสูตรผา่น
คณะกรรมการชุดต่างๆ จะมีผลให้ไม่สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้ ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างท่ี 2 แผนการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตรใหม่ (โครงการพัฒนาหลกัสูตรใหม)่ 

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรม
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

            

2. จัดประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

            

3. ส ารวจความต้องการจัดท า
รายงานความเป็นไปได้ในการ
เปิดหลักสูตร 

            

4. จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร 
ใหม่ ตามแบบฟอร์มและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

            

5. ส่งโครงการหลักสูตรใหม่ 
เสนอเป็นวาระ เพื่อพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน 

            

6. ส่งโครงการหลักสูตรใหม่ 
เสนอเป็นวาระ เพื่อพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

            

7. ส่งโครงการหลักสูตรใหม่ 
เสนอเป็นวาระ เพื่อพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ  

            

8. โครงการหลักสูตรใหม่ เสนอ
เป็นวาระ เพื่อพิจารณาในที่
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รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย 

9. ส่งโครงการหลักสูตรใหม่ เข้า
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

            

       
 ข้อสังเกต การเสนอร่างหลกัสตูรปรับปรงุเข้าที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละชุดน้ัน โอกาสที่
ต้องมีข้อเสนอแนะและปรับแก้ไขเป็นเรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องเตรียมพร้อม และ
วางแผนที่จะกลับมาพิจารณาปรับแก้ และน าเสนอเข้าที่ประชุมใหม่อีกครั้ง ดังนั้นแผนกิจกรรมการ/
ตารางเวลาการจัดท าหลักสูตรอาจจะเป็นไปตามแผนหรืออาจจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่วางแผน
ไว้ได้   

 1.3 ส่วนงานวิชาการเสนอ โครงการหลักสูตรใหม่ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส่วน
งานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เสนอโครงการหลักสูตรใหม่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรับรองมติ ในกระบวนน้ี ประธานกรรมการพัฒนาหลกัสตูร
ใหม่ หรือตัวแทนกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร จะต้องน าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานและสามารถใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการประจ าสว่นงานได้ เพื่อสนับสนุนให้มีมติรับรองและ
สามารถด าเนินงานไปตามแผนได้  

 กรณีมีมติไม่รับรอง/รับรอง โดยมี/ไม่มีการปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะของชุดคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน และหรือหากมีมติให้น าวาระเข้าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงานอีกครั้งในคราว
ประชุมต่อไปคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะต้องน ามาปรับแก้ไข/ตามข้อเสนอแนะ 

          1.4 ส่วนงานวิชาการเสนอ โครงการหลักสูตรใหม่ ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยผ่านเสนอผ่านคณะกรรมการ ดังน้ี 

  1. เสนอฝ่ายวิชาการตรวจสอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่  
  2. เสนอชุด คณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
  3. เสนอชุดคณะกรรมการสภาวิชาการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการพัฒนาหลักสตูร
ใหม่ 
 4. เสนอชุดคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 5. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการหลักสูตรใหม่    
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ข้อสังเกต การเสนอ โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ อาจมีโอกาสให้ปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะ 
หรือข้อสังเกตจากคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนั้น คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงต้องเตรียมความ
พร้อมและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อน าเสนอหลกัสตูรต่อคณะกรรมการแต่ละชุดให้เห็นชอบตามล าดับต่อไป 
 

ขั้นตอนการเสนอโครงการพัฒนาหลักการหลักสูตรใหม ่
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ส าหรบัหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพให้ด าเนินการตามขั้นตอนขององค์กรวิชาชีพนั้น ๆ *** 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/นโยบาย
มหาวิทยาลยั 

สาขาวิชา 

คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการพิจารณา
เห็นชอบโครงการพฒันาหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย 
วิเคราะห์โครงการพฒันาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

สภาวิชาการ 
พิจารณาเห็นชอบโครงการพฒันาหลักสูตรใหม ่

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาเห็นชอบโครงการพฒันาหลักสูตรใหม่ 

สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนมุัติโครงการพฒันาหลักสูตรใหม่ 
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การจัดท ารายละเอียดการเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่ 

 “หลักสูตรใหม่ หมายความว่า หลักสูตรที่ไม่มีการด าเนินการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ” 

การขออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วย ดังนี้ 
  1. ช่ือโครงการพฒันาหลักสูตร 
  2. ช่ือปริญญา 
  3. รูปแบบการพฒันาหลักสูตรในครั้งนี ้
  4. เหตุผลและสาระของการพฒันาหลักสูตร 
  5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และกรอบแนวคิดของหลักสูตร 
  6. สมรรถนะ 
  7. ผลลพัธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต (Program Learning Outcomes : PLOs)/ 
     สมรรถนะ 
  8. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
  9. ความพร้อมในการด าเนินการ 
  10. กลุ่มเป้าหมายของผูเ้รียน 
  11. กลุ่มอาชีพทีเ่ป็นเป้าหมายหลังจากการส าเรจ็การศึกษา 
  12. แผนรับนสิิต 
  13. วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบัของโครงการ 
  14. รูปแบบและแผนการด าเนินการ 
   15. สถานที่ด าเนินการ 
  16. งบประมาณ 
  17. รายช่ืออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการเพ่ืออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลกัสูตร..................... สาขาวิชา.............................................. 
 ระบุของหลักสูตรพร้อมสาขาวิชา  

 ตัวอย่าง  

 

2. ชื่อปริญญา    

 ระบุช่ือเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ส าหรับช่ือ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎาว่าด้วยช่ือปริญญาในสาขา อักษะย่อส าหรับสาขาวิชาของสถาบัน 
(กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือตามข้อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในก ากับ) หรือตามหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

   ตัวอย่าง 

     ภาษาไทย (ช่ือเต็ม) :   นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
   (ช่ือย่อ)   :   น.ม. 
 ภาษาอังกฤษ (ช่ือเต็ม)  :   Master of Laws 
   (ช่ือย่อ)   :   LL.M 

 

3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรในครั้งน้ี 

 ระบุตามหัวข้อดังนี ้
   3.1 หลักสูตรแบบบูรณาการที่มกีารพฒันามาจากหลักสูตรเชิงบรูณาการ 
   3.2 หลกัสตูรตามนโยบายกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) 
     หลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม ่
      หลักสูตรแบบ CWIE 
   3.3 หลักสูตรแบบโมดูล (เพื่อเตรียมความพร้อมน าไปจัดการศึกษา Pre-Degree หรือ Non-Degree) 
   3.4 รูปแบบอื่นๆ ระบุ.............................................  

 

 

 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ์
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4. เหตุผลและสาระของการพัฒนาหลักสูตร (ระบุใหส้อดคล้อง) 
   4.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
   4.2 การตอบสนองนโยบายการพฒันาก าลงัคนของประเทศ  
   4.3 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
   4.4 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนงานวิชาการ  
   4.5 การตอบเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนของ SDGs 

ตัวอย่าง 

        สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรสถานการณ์หรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจในสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นอันมาก นับตั้งแต่การปฏิรูป
การเมืองซึ่งน าไปสู่การรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ความตื่นตัวในสิทธิ
และหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทวีความ
รุนแรงข้ึน การเกิดข้ึนขององค์กรอิสระต่างๆ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเด็นเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ  มีความส าคัญมากข้ึน
ตามล าดับ และบทบาทของกฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเป็นเรื่องที่ได้รับความ
สนใจมาก นอกจากนี้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้กลายเป็นนโยบาย
ส าคัญที่รัฐบาลต้องด าเนินการเพื่อให้มีการกระจายอ านาจทางการบริหาร การคลัง การจัดบริการ
สาธารณะ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ท้องถ่ิน  

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดภาวการณ์แข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารที่รวดเร็วในโลกไร้
พรมแดน  ตลอดจนโยบายเปิดเสรีทางการค้าซึ่งในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) 
วางเป้าหมายสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ และนโยบายการเปิดเสรีก็เป็น
ส่วนหนึ่งของการรวมตัวเป็นประชาคมในครั้งนี้ด้วย การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนที่ก าลังจะ
เกิดข้ึนอย่างเต็มรูปแบบนั้น เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมาเป็นเวลานาน และส่งผลต่อกฎหมาย
ของชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งต้องปรับให้สอดคล้องกับความเป็น
ประชาคมอาเซียน  

บริบทของคนภาคใต้ ที่มีความสนใจศึกษากฎหมาย จากการส ารวจของคณะนิติศาสตร์ 
ความต้องการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตศึกษา ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 คน  พบว่า เมื่อ
เรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ สาขากฎหมายอาญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายมหาชน สาขากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรที่มีความต้องการศึกษา พบว่า เรียงจากมากที่สุด 
ได้แก่ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรร่วม และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรนานาชาติ ช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการศึกษา เรียงจากมากที่สุด ได้แก่ ช่วงเวลาของภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) ภาคพิเศษ (ช่วง
ค่ า) และ ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลาตลอดหลักสูตร
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การศึกษาที่เห็นว่าเหมาะสม คือ 2 ปี มากที่สุด 3 ปี และ 1 ป ีตามล าดับ ด้านแผนการศึกษา พบว่า 
ส่วนใหญ่มีความสนใจศึกษาต่อใน แผน ก แบบ ก2 (หลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและ
วิทยานิพนธ์) มากที่สุด รองลงมา คือ แผน ข (หลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและศึกษาวิชาการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 6 หน่วยกิต และแผน ก แบบ ก1 (หลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะวิทยานิพนธ์ 36 
หน่วยกิต) ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่เหมาะสม พบว่า หลักสูตรภาษาไทย ส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่
เกิน 120,000 บาท มากที่สุด หลักสูตรนานาชาติ พบว่า ไม่เกิน 300,000 บาท มากที่สุด และ
หลักสูตรร่วม พบว่า ไม่เกิน 300,000 บาท มากที่สุด 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยในภาคใต้ ยังไม่ เปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีเพียงแต่
มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่เปิดสอนที่ส านักวิทยบริการ นับเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยเตรียมที่
พัฒนาหลักสูตร และเป็นการขยายการจัดการศึกษาที่ต่อยอดจากระดับปริญญาตรี 

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ 
การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นก าลังส าคัญ
ของการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจการผลิตบัณฑิต วิจัย และการบริการวิชาการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจึงมุ่งพัฒนา
บัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม     

 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และกรอบแนวคิดของหลักสูตร 

 อธิบายจากมุมมองของผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร ว่าหลักสูตรมีวัตถุประสงค์อะไรใน
การจัดการหลักสูตร อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ และ
ความรับผิดชอบของผู้เรียน ที่หลักสูตรต้องการพัฒนาให้เกิดข้ึนในผู้ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต 
เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อ หรือการท างานในชีวิตจริงและ
ในสถานประกอบการจริงได้ 

 
6. สมรรถนะ 

    ระบุสมรรถนะของผู้เรียน (KSA) Knowledge Skill Attitude เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสตูร 
สิ่งที่ผู้เรียนท าได้ โดยต้องเป็นสมรรถนะที่สามารถวัด และประเมินผลได้ 
 

7. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของบัณฑิต (Program Learning Outcomes : PLOs)/สมรรถนะ  

  ระบุหลักสูตรคาดว่าบัณฑิตมีความสามารถที่จะท าอย่างไรได้ อย่างเป็นรูปธรรมและให้สามารถ
เช่ือมโยงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย สมรถรรถนะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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8. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

  ให้ระบุ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูรเพื่อให้เห็นหน่วยกิตโดยภาพของรวมของหลักสตูรน้ันๆ 
 

9. ความพร้อมในการด าเนินการ 

       ให้ระบุความพร้อมอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีส่ านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(สป.อว.) ก าหนด และความต้องการบุคลากรเพิ่ม 
 

10. กลุ่มเป้าหมายของผู้เรียน  

       แสดงข้อมลูอ้างอิงการส ารวจข้อมลูผู้เรียนส่วนน้ีสรุปผลมาจากการส ารวจหรอืการท าวิจัย 

 

11. กลุ่มอาชีพท่ีเป็นเป้าหมายหลังจากการส าเร็จการศึกษา  

         ระบุอาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศึกษา ระบุ นิสิตทีเ่รียนหลกัสูตร...เมื่อส าเรจ็
การศึกษาแล้วจะสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้บ้าง 

ตัวอย่าง 

1. กลุ่มอาชีพองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ปลัดอ าเภอ ข้าราชการต ารวจ 
ข้าราชการทหาร  นิติกรในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการกฎหมาย เป็นต้น 

2. กลุ่มอาชีพองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ นิติกรของหน่วยงานเอกชน ธนาคาร ที่ปรึกษาของ
หน่วยงานภาคธุรกิจ เป็นต้น 

3. กลุ่มอาชีพอิสระ ได้แก่ ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น 
 

12. แผนรับนิสิต 

        ระบุจ านวนผูท้ี่คาดว่าจะรบัเข้าศึกษาในหลักสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะมีผูส้ าเรจ็การศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา 5 ป ี
  

13. วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับของโครงการ 

         ระบุ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบัของโครงการใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 
 

14. รูปแบบและแผนการด าเนินการ  

 ระบุแผนการด าเนินการ ตลอดจนข้ันตอน/กิจกรรมในการพฒันาหลักสูตรใหม ่
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15. สถานท่ีด าเนินการ 

        ระบุ สถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน หากมีการสอนในวิทยาเขตอื่นๆ หรือมีการสอนที่
มากกว่า 1 แห่ง ระบุให้ครบถ้วน 
 

16. งบประมาณ 

       ระบุแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการพฒันาหลักสูตรใหม ่
 

17. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

         ระบุ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี
ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ได้ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปีที่ส าเร็จ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548) 
 

2. ขั้นตอนการด าเนนิงานการจัดท าหลกัสตูร (มคอ.2) 
         2.1 ส่วนงานวิชาการ เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ และ
แต่งตั้งพัฒนาหลักสูตร 

 ส่วนงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาที่มีหลกัสตูรในความรับผิดชอบ ด าเนนิการ
เสนอโครงการพฒันาหลักสูตรเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 
ตามโครงสร้างดังนี ้
 คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร ประกอบด้วย 
  1) คณบด ีที่ปรึกษา 

 2) ประธานสาขา ประธานกรรมการ 
                    3) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) อย่างน้อย 
 3 คน เป็นกรรมการ (กรณีหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพก ากับให้เป็นไปตามที่
 องค์กรวิชาน้ันๆ ก าหนด) 
  4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หรืออาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตร อย่างน้อย 
      2 คน เป็นกรรมการ 

 5) อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 6) คณบดี ที่ปรึกษา 
 7) ประธานสาขา ประธานกรรมการ 
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     8) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) อย่างน้อย 
 3 คน เป็นกรรมการ (กรณีหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพก ากับให้เป็นไปตามที่   
 องค์กรวิชาน้ันๆ ก าหนด) 

  9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตร อย่างน้อย 
      2 คน เป็นกรรมการ 

 10) อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 1 คน กรรมการและเลขานุการ 

   ตัวอย่างท่ี 3  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

       คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร A หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 
  1. คณบด ี      ที่ปรึกษา 
  2. ประธานสาขา A     ประธานกรรมการ 
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนที่ 1    กรรมการ 
  4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนที่ 2    กรรมการ 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนที่ 3    กรรมการ 
  6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คนเกี่ยวข้อง คนที่ 1 กรรมการ 
  7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คนเกี่ยวข้อง คนที่ 2 กรรมการ 
  8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    กรรมการและเลขานุการ 
  9. เจ้าหน้าที่/หรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในส่วนงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

            ข้อสังเกต  เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ จะมี
หรือไม่ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการ และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตร จาก
ประสบการณ์ผูเ้ขียน พบว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ จะเป็นเครื่องจกัรตัวส าคัญในการผลกัดนั
ให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสามารถด าเนินงานไปตามแผนที่วางไว้ และสามารถประสานงานให้
การบริหารจัดการงานในเรื่องต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น การประสานงาน
เรื่องประชุม การจัดหาข้อมูลประกอบ การจัดอาหารประชุม อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดหาสถานที่
ประชุมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
 2.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน นับตั้งแต่วันท่ีอนุมัติโครงการจนถึงวันท่ีเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา 
 การด าเนินงาน มีก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจนไม่เกินระยะเวลา 9 เดือน ดังนั้น 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน/ปฏิทินการจัดหลักสูตรให้ชัดเจน และ
ต้องด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากปัจจัยเรื่องเวลาและกระบวนการข้ันตอนเสนอหลักสูตรผา่น
คณะกรรมการชุดต่างๆ  จะมีผลให้ไม่สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้  
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ดังตารางที่ 4 ต่อไปนี ้

ตัวอย่างท่ี 4 แผนการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตร A หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2563  

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. เขียนโครงการพัฒนาหลักสูตร             

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่างหลักสูตร 

            

3. ส่งขออนุมัติโครงการ 
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

            

4. จัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อยกร่างหลักสูตร 

            

5. ส่งร่างหลักสูตร ให้ผู้ทรง 
คุณวุฒิ พิจารณาให้ค าแนะน า 

            

6. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วิพากษ์หลักสูตร โดยรับฟังจาก
ผู้มีส่วนได้เสียในหลักสูตร  

            

7. ส่งร่างหลักสูตร (มคอ.2) 
เสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน  

            

8. ส่งร่างหลักสูตร (มคอ.2)  
เสนอเป็นวาระ เพื่อพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ  

            

9. ส่งร่างหลักสูตร (มคอ.2) 
เสนอเป็นวาระ เพื่อพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย 

            

10. ส่งร่างหลักสูตร (มคอ.2) 
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

            

(หมายเหตุ: โครงการพัฒนาหลักสูตรได้อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม) 

       ข้อสังเกต การเสนอร่างหลกัสูตร (มคอ.2) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ชุดน้ัน โอกาสที่ต้อง
มข้ีอเสนอแนะและปรับแก้ไข เป็นเรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรต้องเตรียมพรอ้ม และวางแผน
ที่จะกลับมาพิจารณาปรับแก้ และน าเสนอเข้าที่ประชุมใหม่อีกครั้ง ดังนั้นแผนกิจกรรมการ/
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ตารางเวลาการจัดท าหลักสูตรอาจจะเป็นไปตามแผนหรืออาจจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่วางแผน
ไว้ได้   

       2.3 ส่วนงานวิชาการเสนอ ร่าง รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เสนอร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองมติ ในกระบวนนี้ ประธาน
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรหรือตัวแทนกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จะต้องน าเสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน และสามารถให้ความเห็นต่อคณะกรรมการส่วนงานได้ เพื่อสนับสนุน
ให้มีมติรับรองและสามารถด าเนินงานไปตามแผนได้  

 กรณีมีมติไม่รับรอง/รับรอง โดยมี/ไม่มีการปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะของชุดคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน/คณะ และหากมีมติให้น าวาระเข้าเสนอคณะกรรมการส่วนงาน/คณะอีกครั้งในคราว
ประชุมต่อไปคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจะต้องน ามาปรับแก้ไข/ตามข้อเสนอแนะ 

      2.4 ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ส่วนงานวิชาการเสนอร่าง รายละเอียดของ
หลักสูตร มคอ.2 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
(กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท) 

 การด าเนินการในข้ันตอนนี้ หมายถึง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท)  
หลังจากผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ต้องเสนอร่างหลักสูตรที่ผ่าน เข้าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับรองมติ ผ่านตามขั้นตอนต่อไป   

 2.5 ส่วนงานวิชาการเสนอ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านเสนอผ่านคณะกรรมการ ดังน้ี 

 1. เสนอชุดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในตรวจสอบหลักสูตร  
 2. เสนอชุดคณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) 
 3. เสนอชุดคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 4. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 

ข้อสังเกต การเสนอร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อาจมีโอกาสให้ปรับแก้ ตาม
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตจากคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงต้อง
เตรียมความพร้อมและจัดเตรียมข้อมูล เพื่อน าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการแต่ละชุดให้เห็นชอบ
ตามล าดับต่อไป 
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ขั้นตอนการเสนอร่าง รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรใหม ่
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ส าหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพให้ด าเนินการตามขั้นตอนขององค์กรวิชาชีพน้ัน ๆ *** 

                        สภาวิชาการ 
          พิจารณาเห็นชอบ ร่างรายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวทิยาลัย 
พิจารณาเห็นชอบ ร่างรายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) 

                        สภามหาวิทยาลัย 
                    พิจารณาอนุมัติหลักสตูรใหม ่

                              มหาวิทยาลัย 
เสนอหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน  30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัต ิ

        คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ 
      พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย 
พิจารณาการพิจารณาเห็นชอบร่างรายละเอียดหลักสตูร 

(มคอ.2) เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 

                 คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร  
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) 
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 ในการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) รวมถึงการน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ดี
ข้ึน มีความทันสมัยข้ึน ผู้จัดท าได้มีการศึกษาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่มาจากราชกิจจา
นุเบกษา จ านวน 2 ฉบับ ของปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
           ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558                       
ให้ใช้ประกาศนี้ ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญา
โทและระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุง
ใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยก าหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การคิดหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวม และ
ระยะเวลาการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
การลงทะเบียนเรียน เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ช่ือปริญญา การประกันคุณภาพของ
หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร   
 โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่
กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งทีร่ะบุใน มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร 

 ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 125 ง ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 การด าเนินการจะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดย
ก าหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ให้ด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม
กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ให้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน โดย
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบ
และกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ ให้เปิด
สอนแล้วให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับแต่สภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ให้สถาบันอุดมศึกษา
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยเพร่หลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้เปิดสอนไปแลว อย่างน้อยครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่กล่าวมาข้างต้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

 การจัดท ารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) (กรณีหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา) 

รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง ค าอธิบายภาพรวมของ
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ โดย
จะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความ
ต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตร จะช่วยอธิบายให้นิสิตทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะท าให้มั่นใจว่า เมื่อเรียนส าเร็จแล้ว
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับ
องค์ประกอบในการเรียน เพื่อน าไปสู่คุณวุฒิตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของ
หลักสูตรจะช่วยให้นิสิตเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของ
ตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) ประกอบด้วย 8 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต   
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หมวดที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
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 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศึกษา 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
9. ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
14. ความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานอื่น 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
2. แผนการพฒันาหรือปรับปรงุ 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรือรายวิจัย (ถ้ามี) 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ) 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนสิิต 

 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารย์ใหมร่ะดบัมหาวิทยาลัย 
2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย ์

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นิสิต 
4. อาจารย ์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key performance indicators) 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสทิธิผลการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 
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หลักสูตร............................................. 
สาขาวิชา................................. 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... หรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..... 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ระบุรหัส/ช่ือหลักสูตร ให้ระบุรหัส/ช่ือเต็มของหลักสูตรพร้อมสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ส าหรับปกหน้า ให้ระบุช่ือเต็มของหลักสูตรพร้อมสาขาวิชาและระบุว่าเป็นหลักสูตร
ใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และปี พ.ศ.) 

ตัวอย่างท่ีถูกต้อง 

รหัสหลักสูตร :     25630221100022 
ภาษาไทย :     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ :     Master of Laws Program  

 

ตัวอย่างท่ีไม่ถูกต้อง 

รหัสหลักสูตร :     25630221100022 
ภาษาไทย :      นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ :     Master of Laws  

 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ระบุช่ือเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ส าหรับ
ช่ือภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎาว่าด้วยช่ือปริญญาในสาขา อักษะย่อส าหรับสาขาวิชาของ
สถาบัน (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือตามข้อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ก าหนดช่ือปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในก ากับ) หรือตามหลักเกณฑ์การ
ก าหนดช่ือปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

ตัวอย่างท่ีถูกต้อง 

ช่ือเต็ม (ไทย)         
ช่ือย่อ (ไทย)           
ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   
ช่ือย่อ (อังกฤษ)     

:     นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
:     น.ม.  
:     Master of Laws  
:     LL.M.  
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ตัวอย่างท่ีไม่ถูกต้อง 

ช่ือเต็ม (ไทย)         
ช่ือย่อ (ไทย)           
ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   
ช่ือย่อ (อังกฤษ)     

:     นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
:     นม.  
:     Master of Laws  
:     LL.M  

 

 
3. วิชาเอก  
 วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญ ให้ระบุวิชาเอกหรือความเช่ียวชายเฉพาะของหลักสูตร  
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ให้ระบุ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเพื่อให้เห็นหน่วย
กิตโดยภาพของรวมของหลักสูตรนั้นๆ 

ตัวอย่าง 

หลักสูตร A หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 
แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
แผน ข   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท/เอก 
ปริญญาเดียว/สองปริญญา 
          5.2 ภาษาที่ใช้ ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาใด  
 5.3 การรับเข้าศึกษา ระบุการรับนักเรียนไทย/ชาวต่างชาติ หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยตรง/ความร่วมมือกับสถาบันอื่น โดยระบุช่ือสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ท าความ
ร่วมมือ หากมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ กรณีต่างประเทศ การด าเนินการต้อง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระบุว่าให้ปริญญาสาขาเดียว หรือมากกว่า 1 
สาขาวิชาหรือปริญญาอื่นๆ  
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ข้อสังเกต: ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา  
(กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่นๆ ในช่วงกลางของหลักสูตรหรือเป็นปริญญาร่วมระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.ใด และเวลาที่เ ริ่มใช้หลักสูตรนี้ (ภาค
การศึกษาและปีการศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการหรือเรียกอย่างอื่น (ระบุช่ือ) และ
สภาสถาบันอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือ
องค์กรอื่นใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีที่ได้รับรองด้วย 

ตัวอย่าง   

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3 /2563 
เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ตัวอย่าง   

      ส าหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงเริ่มใช้ 1/2564 ให้ระบุ “ปีการศึกษาที่หลักสูตรพร้อม
เผยแพร่” ดังนี้ 

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี = ปีการศึกษา 2566 หรือ หลักสูตร 5 ปี = ปีการศึกษา 2567 
ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี = ปีการศึกษา 2565 
ปริญญาเอก หลักสูตร 3-5 ปี = ปีการศึกษา 2566 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ระบุ นิสิตที่เรียนหลักสูตร............... 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้บ้าง 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ระบุ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ได้ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปีที่ส าเร็จ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548) 
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ดังตารางที่ 5 ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 5 การระบุ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี 

1 นายกรกฎ  ทองขะโชค  ศาสตราจารย ์ น.ด. 
น.ม. 

กฎหมาย 
กฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 

ม.ศรีปทุม 
ม.ธุรกจิบัณฑิตย์ 

2562 
2547 

   น.บ. นิติศาสตร ์ ม.รามค าแหง 2538 

2 นางสาวจันทราทิพย์  สุขุม อาจารย ์ น.ด. กฎหมาย ม.ธรรมศาสตร ์ 2559 
   น.ม. 

น.บ. 
กฎหมายระหว่างประเทศ 
นิติศาสตร ์

ม.ธรรมศาสตร ์
ม.ธรรมศาสตร ์

2551 
2538 

3 นายศาสตรา  แก้วแพง อาจารย ์ น.ด. 
น.ม. 
น.บ. 

กฎหมาย 
กฎหมายธุรกจิ 
นิติศาสตร ์

รามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2562 
2551 
2549 

4 นางสาวจิดาภา  พรยิ่ง อาจารย ์ น.ด. 
น.ม. 
น.บ. 

กฎหมาย 
กฎหมายธุรกจิ 
นิติศาสตร ์

ม.ศรีปทุม 
ม.ศรีปทุม 
ม.รามค าแหง 

2560 
2550 
2538 
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ข้อสังเกต : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ดังนี ้
 - ระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 5 คน กรณีมีวิชาเอกต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
น้อยเอกละ 3 คน มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 
และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 - ระดับปริญญาโท อย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทา่ หรือข้ันต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 - ระดับปริญญาเอก อย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 ระบุ สถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน หากมีการสอนในวิทยาเขตอื่นๆ หรือสอน
มากกว่า 1 แห่ง ระบุให้ครบถ้วน 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 หลักการเขียนในประเด็นนี้ มีประเด็นหลักอยู่ 2 ประเด็น คือ  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 กล่าวถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ... ปัจจุบัน สอดคล้อง/สอดรับการ
พัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงอย่างไร สถานการณ์ปัจจุบันเอื้อต่อหลักสูตรอย่างไร  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 กล่าวถึง สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดข้ึน ที่มีความจ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้ค านึง หรือ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมอย่างไร เช่น ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย มีจ านวนมาก
ข้ึน เนื่องจากปัจจัยที่เกื้อหนุนและส่งเสริมให้เกิดสังคมผู้สูงอายุมีหลายปัจจัย เช่น การพัฒนาทาง
การแพทย์ การพัฒนาทางอาหารเสริมสุขภาพ การสร้างสุขในครอบครัวชุมชน กิจก รรมอื่นๆ ที่
ส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ จากสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ที่เกิดข้ึนมีผลต่อแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและปรบัปรงุหลักสตูรอย่างไร วิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียนให้มีความสอดคล้อง
และเช่ือมโยงกัน
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 เป็นการอธิบายผลกการด าเนินการที่เป็นผลจากข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สามารถอธิบายการด าเนินการได้เป็น 3 ข้อ ดังนี้ 
 ข้อที่ 1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ 2 การตอบสนองนโยบายการพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
 ข้อที่ 3 การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs  
 และข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถอธิบายการ
ด าเนินการได้ 1 ข้อ ดังนี้ 
 ข้อที่ 1 การตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
AUN – QA 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

 อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานกับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน
คณะ/ภาควิชา /สาขาวิชา หรือของสถาบันอื่น เช่น หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตในหลักสูตร
อื่นหรือไม่ ถ้ามีจะด าเนินการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าวตอบสนองความต้องการของนสิติ
ในหลักสูตรอื่น 
 
14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 

 ระบุว่า หลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานอื่น ที่ใดบ้าง กิจกรรมความร่วมมือมี
อย่างไร หากมี MOU ให้แนบในภาคผนวกด้วย 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

 1.1 ระบุปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ระบุความ
สอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญามหาวิทยาลัย มาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ หรือการ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้และทักษะ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมาก 

1.2 วัตถุประสงค์หลักสูตร ให้อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
ความสามารถ และความรับผิดชอบของผู้เรียน ที่หลักสูตรต้องการพัฒนาให้เกิดข้ึนในผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิต  เพื่อให้บัณฑิตของหลกัสตูรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อ หรือ การ
ท างานในชีวิตจริง/ในสถานประกอบการจริง 
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1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) ให้อธิบาย

ความคาดหวังเชิงพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมของผู้เรียนที่แสดงออกถึงสมรรถนะที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดหลักสูตร เป็นข้อความอธิบายพฤติกรรมอย่างกว้าง ๆ สะท้อนเป้าประสงค์บัณฑิตตาม
ปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework) และกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสาขาหรือ
หลักสูตร 

1.4 ระบุเนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง "รู้ (Know)" และ "เข้าใจ (Understanding)" ทักษะ (Skills) ที่
ผู้เรียนต้องฝึก และเจตคติ (Attitude) ที่ผู้เรียนต้องมีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้  

1.5 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  
1.6 ระบุวิธีการวัด (Assessment) ความสามารถ และ/หรือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด 
1.7 แผนการเรียนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร SPLOs 
1.8 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: 

YLOs) เป็นจุดที่หลักสูตรใช้เพื่อวัดความก้าวหน้าของนิสิตว่ามีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่ผลลพัธ์ข้ัน
ถัดไป (เนื่องจาก PLO เป็นผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร จึงควรมีการ
แบ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นระดับข้ันย่อยลงมา เพื่อใช้เป็นจุดวัดความก้าวหน้าว่านิสิตจะมีโอกาสบรรลุ
ตาม PLO ได้หรือไม่) อาจใช้ระยะเวลาเป็นตัวก าหนด เช่น เมื่อจบการศึกษาปีที่ 1 จะมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ เรียกว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับช้ันปี (Year LO) 

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

 ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาที่คาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน 5 ปี) และให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องด าเนินการ เพื่อความส าเรจ็
ของแผนน้ันๆ รวมทั้งหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ โดยตัวบ่งช้ีควรจะเป็นสว่นหนึ่งของการประเมินใน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ ให้ระบุเป็นรายข้อให้ตรงกัน ดังตารางที่ 6 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 6  การเขียนแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรใหม่  ปี พ.ศ. 2563 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ด าเนินการพฒันา 
หลักสูตรสาขาวิชา.................. 
ให้ได้มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

1………………………………….... 
2………………………...…………. 

1...........………………………… 
2.………………………………… 

2.พัฒนาและปรบัปรุงหลกัสูตร
ทุก 5 ป ี

1.......................................... 
2.......................................... 

1......................................... 
2......................................... 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ให้อ้างถึงข้อบังคับของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้น  

ตัวอย่างท่ี 7   

ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ   
          การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 หมวดที่ 1 
ข้อ 6 และข้อ 7 (ภาคผนวก ข)  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ระบุการเทียบเคียงหน่วยกจิระบบทวิภาค (ถ้ามี) 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
  ระบุวันเวลาในการเรียนการสอนโครงสร้างหลักสูตร เช่น  
    ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
    ภาคเรียนที่ 2  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 
    ภาคเรียนฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี) 

 กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบ/เห็นชอบหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่
สามารถด าเนินการเปิดสอนในปีทีก่ าหนดได้ ให้แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นใหส้ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา อาทิ ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ส าหรับผู้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน 
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
  ระบุลักษณะเฉพาะของนิสิตที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องมาประกอบการ
พิจารณา เพื่อการก าหนดหลักสูตร เช่น นิสิตที่มีข้อจ ากัดทางทักษะ IT ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการ
ปรับตัวในการเรียน 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
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 2.5 แผนการรบันิสิตและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี  
  ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี ดังตารางที่ 7 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 8  หลักสูตรใหม่ A ปี พ.ศ. 2563 

ปีการศึกษา 2563 2564 2565 2566 2567 
แผน ก แบบ ก 2 

ปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ปีที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
แผน ข 

ปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ปีที่ 2 - 20 20 20 20 
รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  แสดงงบประมาณ โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 
รวมทั้งค่าประมาณการ ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น 

         1. หากมีแผนการศึกษาหลายแผนที่ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ต้อง
แยกค่าเล่าเรียนให้ครบทุกแผนการศึกษา 
       2. หากมีการเปิดรับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษให้ระบุค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนแบบ
เหมาจ่ายทั้ง 2 แบบรวมกัน เช่น รับรวม 10 คน รับภาคปกติ 3 คน x 15,000 = 45,000 บาท ภาค
พิเศษ 7 คน x 20,000 บาท = 140,000 บาท ให้ลงรายการรวมเป็น 45,000 + 140,000 = 185,000 
บาท 

 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรยีน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นหลกั 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อื่นๆ (ระบุ) .............................................................. 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาการ
เทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้นๆ ก าหนด 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 ระบุจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร และระยะเวลาส าเรจ็การศึกษาในแต่ละแบบสมัพนัธ์ 
กับการเลือกเรียนของนิสิต ซึ่งก าหนดเป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลาหรือแบบศึกษาแบบบางเวลา และ
ต้องมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาในแต่ละระดับ 
 3.1 โครงสร้างหลักสูตรให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นหมวด
วิชาให้สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ในหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ให้แสดง
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาให้สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาจ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตรโดยละเอียด ซึ่งสามารถ
ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.2)  

         ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต   
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

- ระดับปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
      แบ่งเป็น 

แผน ก.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 (เรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต) 
แผน ก.2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แผน ข. การศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  
 แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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                 - ระดับปริญญาเอก  
      แบ่งเป็น 
                   แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
                   แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
                   แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
              และศึกษางานรายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                   แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
              และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
                   หรือ มคอ.1 หรือเกณฑ์วิชาชีพ เช่น คุรุสภา สภาวิศวกร (ถ้ามี) 

 
ตัวอย่างท่ี 9 หลักสูตรใหม่ A พ.ศ. 2563 

  โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 22 หน่วยกิต 
วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 แผน ข             ไม่น้อยกว่า  43 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 22 หน่วยกิต 
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 3.2 ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย ์
 ระบุจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ แยกออกจากกัน โดย
ระบุรหัส เลขบัตรประชาชน รายช่ือประกอบด้วยต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบัน
ที่ส าเร็จการศึกษา (โดยสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ           
การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้           
(รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก) 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี  
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง นับย้อนหลัง

ตามปีที่เริ่มใช้หลักสูตร 
- ระดับปริญญาโท คุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีผลงานทางวิชาการอยา่ง

น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
- ระดับปริญญาเอก คุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
หมายเหตุ กรณีจบต่างประเทศใช้ปี ค.ศ. และจบในประเทศใช้ปี พ.ศ. 

 

อาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี  
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
2. มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ป ี

- ระดับปริญญาโท  
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
2. มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่าง

น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
- ระดับปริญญาเอก  
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าทีม่ี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 

2. มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
หมายเหตุ กรณีจบต่างประเทศใช้ปี ค.ศ. และจบในประเทศใช้ปี พ.ศ. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       ลงรายการส าคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ภาคสนามที่ตอ้งการ 

 4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์  
 ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต เช่น ภาคเรียนที่จัด 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 การจัดเวลาและตารางสอน จัดให้สอดคล้องกับแผนการเรียน และจ านวนช่ัวโมง

สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตในรายวิชา 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรือวิจัย (ถ้ามี) 

  ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงาน
หรืองานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบข้อก าหนดการท าโครงงานด้วย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ระบมุาตรฐานผลการเรียนรู้จากการท างานโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.3 ช่วงเวลา  

     5.4  จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง  

 5.5 การเตรียมการ 
การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นสิิต   

 5.6 กระบวนการประเมินผล  

 ข้อสังเกต ข้อ 4 จ านวนหน่วยกิต และข้อ 5 การเตรียมการ จะมีการระบุในร่าง รายละเอียด
รายวิชา (มคอ.2) หรือไม่ ข้ึนอยู่กับความส าคัญของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลกัสตูรในการผลติ
บัณฑิตในศาสตร์นั้นๆ 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

 ระบุลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะหรือ
ภาควิชา พยายามให้มีขึ้นในตัวของนิสิตในหลักสูตรนี้  และต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLO) ด้วย เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการเป็นผู้น าที่โดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง 
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IT ในระดับสูง ในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ช้ีให้เห็นถึงกลยุทธการสอนและกิจกรรมนิสิตที่ใช้ในการ
พัฒนาคุณลักษณะเหล่าน้ัน ดังตารางที่ 8 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 9 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
รายวิชาท่ีตอบสนอง

คุณลักษณะน้ี 
1. มีกระบวนการการ
คิดอย่างมีเหตุผล 

มีกิจกรรมในรายวิชาที่ฝกึฝนทักษะ
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถ
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณใหเ้ห็น
ความเช่ือมโยงที่ศึกษาอย่างรอบด้าน
และแสดงออกถึงกระบวนการคิดได้
อย่างมีเหตุผล 

0801508 การวิจัยนิติศาสตร์
เพื่อชุมชน 
0801691 วิทยานิพนธ์ 
0801692 การค้นคว้าอิสระ 

 

2. มีภาวะผู้น า มีความ
รับผิดชอบและมีวินัย
ในตนเอง 

ก าหนดให้มรีายวิชาซึ่งนสิิตต้องท างาน
เป็นกลุ่ม และก าหนดหัวหน้ากลุ่มใน
การท างาน รวมทั้งก าหนดใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน เพื่อการ
ฝึกให้นสิิตได้สร้างภาวะผู้น า และเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี มีความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

0801502 กฎหมายอาญา
ช้ันสูง  
0801503 กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ช้ันสูง  
0801505 กฎหมายระหว่าง
ประเทศช้ันสงู 
0801506 กฎหมายมหาชน
ช้ันสูง 
0801507  กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาช้ันสงู 

3. มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีกิจกรรมทีส่อดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อ
ฝึกให้นสิิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีความ
รับผิดชอบและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

0801501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
นิติศาสตร ์
0801691 วิทยานิพนธ์ 
0801691 การค้นคว้าอสิระ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

 อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อดังนี ้
  1. ค าอธิบายทั่วๆ ไป เกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาและระดับของ
ความรู้และทักษะนั้นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ก าหนดเป็น
อย่างน้อย (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขา
นั้นๆ ข้อ 5 มาตรฐานผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขา
ของวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาท าความเข้าใจผลการเรียนแต่ละด้าน
ของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา 
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 2. ค าอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะเหล่าน้ัน (ควรเป็นค าอธิบายทั่วไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษที่จะก าหนดให้มีในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะให้แสดงด้วย) 
 3. วิธีการวัดและประเมินผลที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุม่ที่
เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์ส าหรับการประเมนิหลกัสตูรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนิสติ) ถ้า
มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย 
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมต่างๆ ในการเตรียมการหรือแนะน าในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการใน
ระดับสูงข้ึนใช้ความรู้และทักษะที่ก าหนดอาจรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา 

ควรระบุกลยุทธ์การสอนที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในผลลัพธ์การเรียนรู้นั้นๆ และวิธีการ
วัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด โดยต้องอธิบายกล
ยุทธ์การสอน และวิธีการวัดและประเมินผลที่แสดงออกมาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(พฤติกรรมที่แสดงออกได้และวัดได้) 

ตารางท่ี 9 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
PLO 1    
PLO 2    

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตาม
ระบุไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบาง
รายวิชาอาจน าไปสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ 
 

ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและของหลักสูตร นอกจากจะเป็น
การแสดงถึงความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว (Coherence) ของบทเรียน ชุดวิชา รายวิชาฯลฯ 
ในหลักสูตร ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้พัฒนาเป็นล าดับข้ันยังแสดงถึง
ความส าคัญและจ าเป็นของบทเรียน ชุดวิชา รายวิชา เป็นไปตามแผนการศึกษาที่หลักสูตร
ก าหนดด้วย 

 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 
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ตารางท่ี 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตรกบัผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชา (PLO Curriculum Mapping)  

รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

SPLO 
1A 

1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

          

          

รวม  ความรับผิดชอบหลัก          
       ความรับผิดชอบรอง          
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ตารางท่ี 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กบั ผลการเรียนรู้ 5 
ด้านของ TQF  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF หรือ มคอ.1 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1
.
1 

1
.
2 

1
.
3 

1
.
4 

1
.
5 

2
.
1 

2
.
2 

2
.
3 

2
.
4 

2
.
5 

3
.
1 

3
.
2 

3
.
3 

3
.
4 

3
.
5 

4
.
1 

4
.
2 

4
.
3 

4
.
4 

4
.
5 

5
.
1 

5
.
2 

5
.
3 

5
.
4 

5
.
5 

PLO 1: .................................................................... 

Sub 
PLO 
1A 

……………..........................
............……………… 

                         

Sub 
PLO 
1B 

……………..........................
............……………… 

                         

PLO 2: .................................................................... 

Sub 
PLO 
2A 

……………..........................
............……………… 

                         

Sub 
PLO 
2B 

……………..........................
............……………… 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 ถ้าสถาบันอุดมศึกษาหรือหลักสูตรมีนโยบาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน 
(เกรด) นิสิต ให้กล่าวถึงนโยบาย กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะ
ต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ตัวอย่างท่ี 10 

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต หลักสูตรใหม่ A  พ.ศ.2563 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัด
ผลสัมฤทธ์ิโดยมีการทวนสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
          1. มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ (กลางภาค ปลายภาคเรียน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอน หรือทวนสอบวิธีอื่นที่นอกเหนือจากข้อสอบกลางภาค ปลายภาค) 

2. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัด
ผลสัมฤทธ์ิโดยมีการทวนสอบในเรื่องดังนี้ 

   2.1 ตรวจสอบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาต่างๆ  
               2.2 ตรวจสอบรายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

3. มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

          4. มีคณะกรรมการสภาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยช่วยตรวจสอบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

ตัวอย่างท่ี 11 

ระดับปริญญาโท 

 แผน ก แบบ ก1 

1. มีการเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

3. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
4. เกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
แผน ข 
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ

รายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
2. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/

หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน 
3. เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย  โดย

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
4. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รบัการเผยแพร่

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
5. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
6. เกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์
พิเศษให้มั่นใจได้ว่า อาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและ
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

 อธิบายถึงสิ่งที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนา 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
       2.2 การพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
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หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

 อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ประกาศใช้ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร   

2. บัณฑิต 

 อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผลลัพธ์การ
เรียนรู้ การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. นิสิต 

 อธิบายกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุม การดูแล  
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ  และผลการ
จัดการข้อร้องเรียน/การอุทธรณ์ของนิสิต ที่เป็นกระบวนการบริหารจัดการของหลักสูตร 

4. อาจารย ์

 อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์คุณสมบัติ ความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

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

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 อธิบายระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key performance indicators)  

 ระบุตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ใช้ติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสตูรประจ าปี
ที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ข้างต้น เช่น จ านวนนิสิตที่จบในเวลาที่ก าหนด จ านวนนิสิตที่ตกออก (Retire) 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การด าเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงที่ก าหนด เป็นต้น โดยตัวบ่งช้ี
อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลักสตูร 

ควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ ในหมวด 1-7 และเช่ือมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอน
ในประเด็นส าคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้  จะถูกน ามาใช้ใน
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมนิกลยุทธ์การสอนทีไ่ด้วางแผนไว้ ส าหรับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการ
อบรม การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การ
วิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่
เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้
วางแผนไว้ เช่น การประเมินของนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิต
ของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะ
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นิสิตต้องการ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่างๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้  
  1) นิสิตและบัณฑิต  
  2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก  
  3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

 ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน      

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจ้ากอาจารยแ์ละนิสิต รวมทั้งกระบวนการใน
การการวางแผนปรับปรงุหลักสูตรและแผนกลยทุธ์ 
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ดังตารางที่ 12 ต่อไปนี ้

การติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
วิธีการติดตาม 
และประเมินผล 

ผู้ติดตาม
ประเมินผล 

1. การเขียนโครงการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่
เพื่ออนุมัติใน
หลักการ 

ความถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบต่างๆ ร้อยละ 
100  

ติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้เป็น
การประเมินติดตาม เป็นไป
ตามแผน ข้ันตอนกฎเกณฑ์ 
และตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบ 3 ประการ 
คือ ประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์ต่อการจัดท า
หลักสูตร 

ผู้บริหาร 
หัวหน้าส านักงาน 

2. การด าเนินงาน
การจัดท าหลักสูตร  
(มคอ.2) 

ความถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบต่างๆ ร้อยละ 
100 

2. การเสนอให้คณะ 
กรรมการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาเห็นชอบ
อนุมัต ิ

ด าเนินการภายใน 1
วัน หลังได้รบัการรับ
เรื่องยกเว้น เรื่องด่วน
ด าเนินการทันท ี

 
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ/คุณธรรมในการปฏิบัติงานด้านจัดท าหลักสูตร จะต้องค านึงถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ
และไม่ควรปฏิบัติโดยยึดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560 ดังนี้ 

1. จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ความชอบธรรม และหลักวิชาการ โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใดๆ มีศีลธรรมอันดี ประพฤติ
ตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ไม่แสวงหาโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดจรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วยเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้  ความมารถ และทักษะในการท างานเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
เสมอภาค ปราศจากอคติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและสมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
เป็นส าคัญ เป็นคนตรงต่อเวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่โดย
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ไม่มีเหตุอันควร ตลอดจนดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยใช้
ความระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ ใต้บัง คับบัญชา และผู้ร่วมงาน ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในหน่วยงานของตน ทั้ง
ในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งทีเ่หน็
ว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย กรณีเป็นผู้บังคับบัญชาจะต้องดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในเรื่องงาน การสร้างแรงจูงใจ ขวัญ ก าลังใจ และสวัสดิการ ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ปกครองด้วยหลักการและเหตุผล ควรมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต้อง 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ควรปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มี
มนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กระท าล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานซึ่งมิใช่คู่สมรสหรือกับผู้มีคู่สมรส ละเว้นการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน รวมทั้งปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ราช หรือระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 4. จรรยาบรรณต่อนิสิต ผู้รับริการ ประชาชน และสังคม ผู้ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัยพึง
ประพฤติตนให้เป็นที่น่าเช่ือถือของบุคคลทั่วไป ไม่กระท าการใดๆ อันน าไปสู่การเสื่อมเสียช่ือเสยีงและ
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย ให้บริการนิสิต ผู้รับริการ และประชาชนผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ และใช้กริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน หากเรื่องใดไม่
สามารถปฏิบัติได้เกินอ านาจหน้าที่ของตนเองให้ช้ีแจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อหน่วยงานหรือ
บุคคลที่มีอ านาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ควรละเว้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินปกติ
วิสัย ไม่ว่าจากผู้ใดหากรับไว้แล้วและทราบภายหลังว่ามีมูลค่าเกินปกติวิสัยให้รายงานต่อผู้มีอ านาจ
โดยเร็วเพื่อด าเนินการตามสมควรต่อไป จะต้องรักษาความลับของนิสิตและผู้รับริการที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือความไว้วางใจ 



 
 

บทท่ี 5  

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับนี้  ได้อธิบายข้ันตอนเทคนิคและหลักการเขียน อธิบายรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
การด าเนินงานเกี่ยวกับจัดท าหลักสูตรอาจจะประสบปัญหาและอุปสรรคได้ หากผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ
รายละเอียดในหลักเกณฑ์และหลักการเขียนรวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตร ใน
แบบการเขียนโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การจัดท า มคอ.2 ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้ง่ายข้ึน จึงได้รวบรวมประเด็นที่ส าคัญที่ควรทราบ สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนและแนวทางใน
การแก้ไขและพัฒนาต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาและปฏิบัติงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น 
โดยสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 12 ที่แสดงถึงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   

ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

การจัดท าโครงการพฒันา
หลักสูตรใหม่  

ขาดข้อมูลที่ครบถ้วนตาม
องค์ประกอบการเขียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. ควรวางแผนการส ารวจผู้ใช้
บัณฑิต/ 
ความต้องการบัณฑิตของตลาด 
แรงงานทีเ่กี่ยวข้องกับการหลักสูตร
ใหม่ที่พฒันา 
 2. การจัดท าโครงการพัฒนา
หลักสูตร 
ควรวางแผนการจัดประชุมใน
รูปแบบคณะกรรมการพฒันา
หลักสูตร 

การเสนอโครงการพัฒนา
หลักสูตรใหม่  
ให้คณะกรรมการระดบั
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

การตอบประเด็นค าถาม และ
การช้ีแจงต่อคณะกรรมการชุด
ต่างๆ 

1. คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร
ใหม่ ควรเตรียมความพร้อมด้าน
ข้อมูล และผลการวิเคราะหจ์าก
ประเด็นๆ เช่น หลักฐานที่แสดงการ
ส ารวจผู้ใช้บัณฑิต /ความต้องการ
ของตลอดแรงงาน หรือเอกสาร
หลักฐานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
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2. วางแผนการประชุม
คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
(กรณีไมผ่่านการเห็นชอบจากที่
ประชุม) 

การเขียนเสนอโครงการ
พัฒนาหลักสูตร เพือ่ขอ
งบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตร และ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 
 

1. การเขียนโครงการ เพื่อ
เสนอของบประมาณในการ
พัฒนาหลักสูตรไม่ครบ
องค์ประกอบการเขียน
โครงการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
2. หลักสูตรไม่ได้วางแผนการ
ทาบทามกรรมการภายนอก 
เพื่อเป็นผูท้รงคุณวุฒิตาม
โครงสร้างที่มหาวิทยาลัย ท า
ให้การเสนอโครงการขอ
งบประมาณและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
ล่าช้า 

1. ให้ศึกษาองค์ประกอบการเขียน
โครงการเพือ่ขอสนบัสนุน
งบประมาณ และเขียนโครงการให้
ครบถ้วน 

2. ควรวางแผนการด าเนินงานใน 
เรื่องการแตง่ตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรภายในใหเ้ป็นไปตาม
โครงสร้างการบรหิารหลกัสูตร 

3.  ควรวางแผนด าเนินการเสนอช่ือ
คณะกรรมการภายนอกผู้ปฏิบัติงาน 
และคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร
ควรวางแผนการด าเนินงานใน 
เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา
หลักสูตรภายในให้เป็นไปตาม
โครงสร้างการบรหิารหลักสูตร และ
ควรวางแผนด าเนินการเสนอช่ือ
คณะกรรมการภายนอก การด าเนิน 
การส่วนนี ้ต้องใช้เวลาการตอบรับ
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งต้องใช้
เอกสาร/หนังสือภายนอก ดังนั้น 
ผู้เกี่ยวข้องต้องวางแผนและทาบถาม
ด้วยวาจาเป็นการเบื้องต้น และส่ง
เอกสาร/หนังสือภายนอก ตอบรับ
เป็นลายลักษณ์อักษรตามล าดับ
ข้ันตอนต่อไป ส่วนนี้อาจต้องใช้เวลา 
ดังนั้นควรวางแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้า 

การจัดท ารายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) 

เขียนร่าง มคอ.2 ไม่ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบทัง้ 8 หมวด 

1. ควรศึกษาแบบฟอรม์ มคอ.2  
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ตามองค์ประกอบโครงร่างจ านวน 8 
หมวด ในแต่ละหมวดต้องมีข้อมลูที่
ถ่องแท้ ถูกต้อง เช่ือมโยงกันในแต่
ละหมวด และมีรายละเอียดเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2. คณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตร
ต้องด าเนินการร่วมกันในการจัดท า 
มคอ.2 

การเสนอร่าง 
รายละเอียดของหลกัสูตร 
มคอ.2 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน หรอื 
คณะกรรมการประจ า
บัณฑิต (กรณีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

ประธานหลักสูตรไม่ได้
จัดเตรียมข้อมลูเพือ่น าเสนอต่อ
ที่ประชุม 
 

ประธานหลักสูตรควรเตรียมข้อมลู
และพรอ้มเข้าช้ีแจง้ประเด็นต่างๆ ที่
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน และ
คณะกรรมการประจ าคณะบัณฑิต
วิทยาลัย และสามารถช้ีแจ้งข้อ
ค าถามต่อคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดได้  
 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
 การพัฒนาหลักสูตร บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาถึงสถานการณ์การ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระที่เปิดจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอย่าง
สม่ าเสมอทั้งในช่วงระยะเวลาก่อน การเขียนเสนอโครงการเพื่ออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่              
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการพัฒนาหลักสูตร การยกร่างหลักสูตร จะต้องศึกษากฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ศึกษาข้อมูลข้อจ ากัด จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่หลักสูตรจะต้องผ่านการกระบวนการต่างๆ ในระยะเวลาต่างๆ                
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนในการพัฒนาและปรับปรุงจากข้อมูล ข้อเท็จจริงที่สามารถ
อ้างอิงได้ เพื่อให้หลักสูตรทีเ่กิดข้ึนมีความน่าเช่ือถือและมีความถูกต้อง อันจะส่งผลให้หลักสูตรที่จดัท า
ในรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะได้
อย่างมีมาตรฐานจากหน่วยงานทางการศึกษาของชาติ 
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