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คํานํา 
 
 คูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้จัดทําตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่งเปนเอกสารแสดงเสนทางการ
ทํางานหลักตั้งแตเร่ิมจนสุดกระบวนการ โดยระบุข้ันตอนการดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับการขอเปดและพัฒนา
หลักสูตรใหม และการขอปรับปรุงหลักสูตร โดยคูมือปฏิบัติงานหลักมีความสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงาน 
เพื่อชวยใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคูมือไวใชในการปฏิบัติงาน และชวยใหผูปฏิบัติงานใหม
สามารถศึกษางานไดอยางรวดเร็ว ทําใหงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจากคูมือปฏิบัติงานหลักฉบับนี้  
 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม และการ
ขอปรบัปรุงหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เก่ียวของใน
การขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม และการขอปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนเปนแนวทางในปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได เพราะการขอเปดและ
พัฒนาหลักสูตรใหม และการขอปรับปรุงหลักสูตร เปนงานที่ตองมีความละเอียด รอบคอบ ถูกตอง รวดเร็ว 
และยังกอใหเกิดการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม และการขอปรับปรุงหลักสูตร ไดอยางมีคุณภาพ 

สุดทายนี้ ขาพเจาขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เปนอยางยิ่งที่สนับสนุนและสงเสริมใหจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้ข้ึนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูบริหารคณะ และเพื่อนรวมงานทุกคน ท่ีเปนกําลังใจใหคูมือปฏิบัติงาน
หลักเลมน้ีสําเร็จลงไดดวยดี  
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สวนท่ี  1 
ความเปนมา ความสําคัญ และบริบทคณะ 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งเปนหลัก
และแนวทางใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใชในการวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพเทียบเคียงกับคุณภาพบัณฑิตของสถาบันอ่ืน ๆ           
ในระดับชาติหรือนานาชาติ สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ใหมี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศกึษาและเพ่ือมุงใหการผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากลใหการผลิตบัณฑิตระดับ 
อุดมศึกษาอยูบนฐานความเชื่อวากําลังคนที่มีคุณภาพตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่
สรางสรรคประโยชนตอสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปญญาไทย ภายใตกรอบศีลธรรม
จรรยาอันดีงาม เพื่อนําพาประเทศสูการพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล ตลอดจนเปนการกํากับ
สงเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ สามารถ  
ดํารงตนอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัตน ท่ีมีการสื่อสารแบบไรพรมแดน มีศักยภาพในการ
เรียนรูตลอดชีวิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด สามารถ
สรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนท้ังหมด 14 หลักสูตร แบงเปนระดับปริญญาตรี 12 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร โดยการดําเนินงาน
หลักสูตรจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด จากการดําเนินงานในการใหบริการงานดาน
หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พบวา เกิดปญหาในการดําเนินงานอยูหลายประเด็น         
อาทิ  การจัดทําเอกสารตางๆ เก่ียวกับหลักสูตรเกิดขอผิดพลาดและเกิดการแกไขบอยครั้ง การบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ตองอางอิงตามหลักสูตรที่ผานการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรยังเขาใจไมตรงกันและยังไมนําไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาทําใหมีผลกระทบ
กับนักศึกษาที่จะเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนตน อยางไรก็ตามประเด็นที่สําคัญที่จะตองเรง
ปรับปรุงและพัฒนา คือกระบวนการการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม และการขอปรับปรุงหลักสูตรซึ่งเปน
จุดเริ่มตนที่สําคัญของการบริหารจัดการดานหลักสูตร โดยเกิดจากปญหาที่พบ ไดแก 1) ผูรับผิดชอบในการขอ
เปดและพัฒนาหลักสูตรใหม ยังไมเขาใจกระบวนการการขอเปด รวมถึงการจัดทําขอมูลนําเสนอขอเปดและ
พัฒนาหลักสูตรใหม เนื่องจากการนําเสนอขอมูลยังไมสมบูรณและขาดขอมูลท่ีสําคัญที่จะตองนําเสนอสงผลให
ตองมีการแกไข 2) ผูรับผิดชอบในการขอปรับปรุงหลักสูตรยังไมเขาใจกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการ
จัดทํารูปเลมหลักสูตรที่จะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด เนื่องจากมีขอมูลหลายสวนใน
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รูปเลมทําใหมีการแกไขอยูหลายประเด็น จากการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ         
สภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะพิจารณาการใหการรับทราบหลักสูตร 
และ 3) ยังไมมีเจาหนาท่ีที่สามารถปฏิบัติงานแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานหลักสูตรของคณะฯ ได เน่ืองจากยัง
ไมรูกระบวนการการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหมและไมรูกระบวนการขอปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงยังไมทราบ
ขอมูล เชน ระเบียบ ขอบังคับ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เก่ียวของ เพื่อใชในการอางอิงการจัดทําหลักสูตร      
จึงทําใหไมสามารถทํางานแทนกันได 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูเขียนจึงไดจัดทําคูมือแนวทางการขอเปดและพัฒนา
หลักสูตรใหม และแนวทางการขอปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูสนใจใชเปนแนวทางการในการดําเนินการตามข้ันตอนไดอยางถูกตองและชัดเจน
ตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูที่เกี่ยวของ ไดทราบถึงขั้นตอนการขอเปดหลักสูตรและใช
เปนแนวทางในการดําเนินการขอเปดหลักสูตรใหม 
 1.2.2 เพื่อใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูที่เก่ียวของ ไดทราบถึงข้ันตอนการขอปรับปรุงหลักสูตรและ
ใชเปนแนวทางในการดําเนินการขอปรับปรงุหลักสูตร 
 1.2.3 เพื่อใชเปนแนวทางใหเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สามารถปฏิบัติงานการขอเปดหลักสูตร และ การขอปรับปรุงหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.3.1 เปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารที่จะสามารถใชในการตรวจสอบการดําเนินงานดานการขอเปด
หลักสูตรใหม และ ขอปรับปรุงหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 1.3.2 เปนแนวทางใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบ สามารถดําเนินการขอเปดและ
พัฒนาหลักสูตรใหม และการขอปรับปรับปรุงหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 1.3.3 เปนแนวทางใหเจาหนาท่ีหรือผูที่เกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานการขอเปด
หลักสูตรใหม และขอปรับปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอน ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.4  ขอบเขตของคูมือ 
 คูมือแนวทางการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม และแนวทางการขอปรับปรุงหลักสูตร ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการขอเปด
และพัฒนาหลักสูตรใหม และการขอปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมเฉพาะงานดานหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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1.5  คําจํากัดความ 
 สกอ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 สภาวิชาการ หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 คณะกรรมการประจําคณะ หมายถึง คณะกรรมการประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 สถาบัน หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คณะ หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หลักสูตรใหม หมายถึง หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 
  หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรเดิมที่มีการเปดดําเนินการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี
ครบรอบดําเนินการทุกระยะเวลา 5 ป  
 มคอ.1 หมายถึง มาตรฐานคณุวุฒิสาขา /สาขาวิชา 
 มคอ.2 หมายถึง รายละเอียดของหลักสูตร (รูปเลมหลักสูตร) 
 มคอ.02 หมายถึง แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 ระบบรบัทราบหลักสูตร (CHE Curriculum Online : CHECO) หมายถึง ระบบพิจารณาความ
สอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  

1.6 ประวัติความเปนมาโดยยอ 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกชื่อวา
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งข้ึนหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518     
มีภาค วิชาในสังกัดคณะวิชา 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร ภาคศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคม
วิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร เปดสอนในระดับ ปกศ. สูงภาคปกติ
และภาพตอเนื่อง ป พ.ศ.2522 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และป พ.ศ. 2529 เปดสอน
บุคลากรประจําการ (กศ.บป) 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็ดพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามวิทยาลัยครู เปนสถาบันราชภัฏทําใหวิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏ
ลําปาง” คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนชื่อเปน “คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” ใน
ป พ.ศ.2543 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดใหมีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 ระดับ ไดแก 
คณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

 เม่ือพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ประกาศใช ทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษา
ในระดับสูงกวาปริญญาตรีได ป พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรม
วิชาบริหารการศึกษาป พ.ศ. 2547 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปดสอนระดับปริญญาโทรุนแรก
โปรแกรมยุทธศาสตรการพัฒนา และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มีผลบังคับใช ทําใหสถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” แบงสวน
ราชการเปน 10 สวน มี 6 คณะ 4 สํานัก และตามประกาศวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการแบงสวนราชการ 



 4 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการแบงสวนราชการสํานักงาน
คณบด ีเปน 4 งาน โดยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา และบริหารกิจการภายในคณะ 

 ปจจุบัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเปดการเรียนการสอนท้ังหมด จํานวน 14 
หลักสูตร แบงเปนระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร แบงเปน
ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

 

1.7 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และคานิยม 
 

 1.7.1 ปรัชญา 

สหวิทยาการเพื่อทองถ่ิน 
 

 1.7.2 วิสัยทัศน 
 เปนศูนยการเรียนรูและบูรณาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูทองถ่ิน  
 
     1.7.3 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  คุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะของ 
    บัณฑิตในศตวรรษท่ี  21 
1. วิจัยเพื่อสรางองคความรู  พัฒนา  และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 
2. ใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวมกับทองถ่ิน 
3. สรางสรรค  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. พัฒนาและเสริมสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
1.7.4 เปาประสงค 
1. บัณฑิตสาขามนุษยและสังคมศาสตรมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคม 
2. มีองคความรูจากงานวิจัยเพื่อนเปนฐานการพัฒนาการเรยีนการสอน การบริการวิชาการใหเปนไป

ตามความตองการของสังคม 
3. มีงานบริการวิชาการมาเสริมสรางความเขมแข็งดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวม 
4. มีการอนุรั กษและสง เสริมทํ านุบํ า รุ งศาสตร  ศิลป วัฒนธรรม ภู มิปญญา และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
5. การบริหารจัดการองคกรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
1.7.5 คานิยมองคกร 

H = Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข) 
U = Unity (การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร) 
S = Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากรรวมกัน) 
O = Outstanding Organization (การเปนองคกรแหงความเปนเลิศ) 
C = Cooperation  (การทํางานรวมกันขององคกร) 
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1.8 โครงสรางการบริหารงาน 
 โครงสรางการแบงสวนราชการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปรากฏตามภาพท่ี 1 ถึง ภาพที่ 3 
ดังน้ี 
ภาพที่ 1 โครงสรางการแบงสวนราชการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 โครงสรางการแบงสวนราชการ สํานกังานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
  
 - งานสารบรรณ  - งานประกันคุณภาพการศึกษา - บัญชีและรายงานการเงิน - งานวิเคราะหนโยบายและแผน
 - งานประชุมและงานเลขานุการ - งานหลักสูตร  - เงินกองทุนคณะ  - งานบรกิารวิชาการ 
 - งานบุคลากรและสวัสดิการ - งานการจัดการความรู - การจัดซื้อจัดหาพัสดุ  - งานถายทอดเทคโนโลยี 
 - งานพัสดุ   - งานพัฒนาอาจารย  - ครุภัณฑ    
 - งานอาคารสถานที่  - งานจัดการเรียนการสอน - ซอมบํารุงและรักษาวัสดุ  
 - งานประชาสมัพันธ  - งานวัดและประเมินผล - ควบคมุการเบิกจายพัสดุ 
 - งานแผนงานงบประมาณ - งานวิจัย 
    - งานหองสมุด 
    - งานบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา 
    - งานกิจกรรมนักศึกษา 
    - งานวินัยและความประพฤติ  
 
 
 

คณบด ี

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหาร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบดี รองคณบดี รองคณบดี 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 

ประธานสาขาวิชา 

สํานักงานคณบด ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษาและ
งานพัฒนานักศึกษา 

งานการเงนิและพัสดุ งานบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยี 
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ภาพที่ 3 โครงสรางการบรหิารงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา  
 

โครงสรางการปฏิบัติงานสํานักงานคณบดี (Activity  Chart) 
 

 
  
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 
 

 
 

นางสาวนิตยา  เตวา 
เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 

หัวหนาสํานักงานคณบดี  
 

 

  

 

นางสาวเจนจิรา  แกวมณี 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
หัวหนางานบริการการศึกษา 

และพัฒนานักศึกษา 

นางจันทรฟอง  มงคล 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 

หัวหนางานบริการท่ัวไป 

นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ 
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 
หัวหนางานการเงินและพัสดุ 

นายอุเทน  หินออน 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

หัวหนางานบริการวิชาการ 
และถายทอดเทคโนโลยี 
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โครงสรางการปฏิบัติงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
 

 
นางสาวเจนจิรา   แกวมณี 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
หัวหนางานบริการการศกึษาและพัฒนานักศึกษา 

 

   
  

นางสาวนิลวรรณ  ชมพูโครต 
เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ 
(งานหองสมุดคณะ) 

นางรัตติยา  ทวีกุล 
นักวิชาการศึกษา 

ปฏิบัติการ 
(งานจัดการเรียนการสอน

และวัดประเมินผล) 

นางสาวนฤทัย  นภาสกลุคู 
เจาหนาท่ีชวยปฏิบัติการ 
(งานกิจการนักศึกษาและ
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม) 

นายรัตติกรณ  เปยอุตร 
 เจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน 

(งานดานการวิจัย) 

นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงศ 
เจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน  

(งานวารสารคณะฯ) 

 
 

1.9 ภาระหนาที่ของสํานักงานคณบดี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดประกาศการแบงสวนราชการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2559         
ขอ 8 สํานกังานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย 4 งาน ดังนี้ 

1) งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา  
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา งานจัดการเรียนการ
สอน งานวัดและประเมินผล งานวิจัย งานหองสมุด งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา 
งานวินยัและความประพฤติและงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อํานวย
ความสะดวกใหความเห็น คําปรึกษา ขอเสนอแนะหรือแกไขปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวใหเกิด
สัมฤทธิผลและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2) งานบริหารทั่วไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย  
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานสารบรรณ งานประชุมและเลขานุการ งานบุคลากรและสวัสดิการ งานอาคาร
สถานที่ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อํานวยความสะดวก ใหความเห็น คําปรึกษา ขอเสนอแนะหรือแกไข
ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผลและปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3) งานการเงินและพัสดุ  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห  หรือ
วิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานจัดหาพัสดุ งานจัดทําเอกสารพัสดุในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
รับ-สงหนังสือ จัดทําและจัดเก็บหนังสืองานพัสดุและการเบิกจายงบประมาณอยางเปนระบบ ควบคุมและ
จําหนายพัสดุ และงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อํานวยความสะดวกใหความเห็น  คําปรึกษา 
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ขอเสนอแนะ หรือแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผล และปฏิบัติงานอื่น ๆ         
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4) งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา  
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานบริการวิชาการ งานถายทอดเทคโนโลยี       
งานสื่อสารองคกร และงานนโยบายและแผน อํานวยความสะดวก ใหความเห็น คําปรึกษา ขอเสนอแนะหรือแกไข
ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผลและปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

1.10  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
      1.10.1  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
      ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษาระบุบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของสายงาน   
วิชาการศึกษา  ดังนี้ 
      1)  ลักษณะงานโดยทั่วไป 
           ในฐานะผู เชี่ยวชาญพิเศษทางดานการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน      
ทางการศึกษา การวิเคราะห การวิจัย เสนอความเห็นเก่ียวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
การสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ การพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการสงเสริมการศกึษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา
และสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติ
การศึกษาวิเคราะหผลงานจากการดําเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
      2)  ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
           ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง  ดังนี้ 

          นักวิชาการศึกษา    ระดับปฏิบัติการ 
          นักวิชาการศึกษา    ระดับชํานาญการ 
          นักวิชาการศึกษา    ระดับชํานาญการพิเศษ 
          นักวิชาการศึกษา    ระดับเชี่ยวชาญ 
 
1.10.2 ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

 งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา วิเคราะห  
สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา งานดานหลักสูตร งานจัดการ
เรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานวิจัย งานหองสมุด งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรม
นักศึกษา งานวินัยและความประพฤติ และงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อํานวยความสะดวก ใหความเห็น คําปรึกษา ขอเสนอแนะ  หรือแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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1.11 หนาที่รับผิดชอบหลัก 
 งานประกนัคุณภาพการศกึษา 
 1) จัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan) ประจําปการศึกษาของคณะ 
 2) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (Improvement Plan) ประจําปการศกึษาของคณะ 
 3) ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาของคณะ 
 4) ดูแลและรับผิดชอบการประเมนิผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ จาก
คณะกรรมการผูประเมิน 
 5) รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ระดับหลักสูตร เสนอตอผูบริหารและ
คณะกรรมการประจําคณะ 
 6) รายงานผลการติดตามผลการดําเ นินงานตามตัวบงชี้ ระดับคณะ เสนอตอผูบริหารและ
คณะกรรมการประจําคณะ 
 7) ดูแลและรับผิดชอบประสานงานใหความรูและความเขาใจแกบุคลากรในคณะ เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 8) จัดเก็บเอกสารที่สงมาถึงงานประกันคุณภาพการศึกษาและประสานงานดานเอกสารใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
 9) จัดโครงการและอบรมสรางความเขาใจดานการประกันคณุภาพการศึกษาใหกับบุคลากรของคณะ 
 10) ประเมินความพึงพอใจดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 11) จัดทําแผนพัฒนากลไกควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ขององคประกอบตาง ๆ ที่มีผลตอ
การประกันคุณภาพการศกึษา 
 12) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพและบันทึก
ขอมูลผานระบบ Che QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

13) วางแผนการจัดทําฐานขอมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
14) ดูแลและรับผิดชอบประสานงานดานหลักสูตร 
15) จัดประชุม จัดพิมพหนังสือราชการ รายงานผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
16) งานที่ไดรับมอบหมายจากจากหัวหนาสํานักงานคณบดี รองคณบดี และคณบดี 

 งานดานหลักสูตร 
1) ประสานงานการดําเนินการขอเปดหลักสูตร – ปรับปรุงหลักสูตร – ขอปดหลักสูตร 
2) ประสานงานการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลในหลักสูตร 
งานดานพฒันาอาจารย 
1) จัดทําแผนพัฒนาอาจารยประจําป 
2) จัดโครงการใหความรูและทักษะทางดานวชิาการและวิชาชพีแกอาจารย 
งานจัดการความรูของบุคลากรสายวิชาการ 
1) ดําเนินการจัดการความรูสายวิชาวิชาการ ใหเปนไปตามระบบที่กําหนด 

 
 
 



 10 

      จากภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน ผูเขียนไดเลือกเอางานการขอเปดและพัฒนา
หลักสูตรใหม และการขอปรับปรุงหลักสูตร มาเขียนเปนคูมือการปฏิบัติงาน เนื่องจากประสบปญหาเกี่ยวกับ
การแกไขเอกสารการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหมและการขอปรับปรุงหลักสูตรอยูบอยครั้ง ซึ่งเกิดจาก
อาจารยผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของ ยังไมเขาใจกระบวนการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  ดังน้ี 
 
  สัญลักษณเบื้องตนในการเขียน Flow  Chart 

สัญลักษณ ช่ือเรียก ความหมาย 
 
 

กระบวนการ ใชเปนสัญลักษณ 
กระบวนการตอเนื่อง 

 
 

จุดเริ่มตน (Start)/ จุดสิ้นสดุ (Stop) ใชเปนสัญลักษณ จุดเริ่มตน
และจุดสิ้นสุด 

 
 

รับขอมูล และ แสดงผลขอมูล ใชเปนสัญลักษณ สําหรับการ
รับขอมูล และ แสดงผลขอมูล 

 
 

การปฏิบัติงาน/กิจกรรม (Process) ใชเปนสัญลักษณ แสดงการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอน 

 
 
 

การตดัสินใจ (Decision) ใชเปนสัญลักษณ จุดในการ
ตัดสินใจเลือก 

 
 

จุดเชื่อมตอ ใชเปนสัญลักษณ การเชื่อม
ตอไปยังขั้นตอนตางๆ  

 
 

ลูกศร (Flow Line) ใชเปนสัญลักษณ เปนตัวนํา
เสนอทางการไหลของขั้นตอน 

 
 

ลูกศร (Flow Line) ใชเปนสัญลักษณ เปนตัวให
ขอมลูยอนกลับ 

 
 

เอกสาร (Document) ใชเปนสัญลักษณแสดงเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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ข้ันตอนขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหมและข้ันตอนการขอปรับปรุงหลักสูตร  
(Flow Chart) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการขอเปดและพัฒนาหลักสตูรใหม (ระยะเวลาการดําเนินการ 5 เดือน) 
 

ผูดําเนินการ    ขั้นตอนการดําเนินการ 
      
     
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน 

ทําบันทกึขอความเสนอขอ 

พัฒนาหลักสตูร 

ผูรับผิดชอบ 

รับเอกสารการเสนอโครงการเพ่ือ
พัฒนาหลักสตูร 

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 

เสนอคณบด ีเพ่ือพิจารณาอนุมตั ิ

อนุมติั 

แกไขตามขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบ 

A 

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม 

สํารวจความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
ผูรับบริการ ตลาดแรงงานและสังคม 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 เดอืน 
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จัดทําเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม 

เสนอคณบดี เพื่อพิจารณา/ 
อนุญาตเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 

อนุญาต 

B 

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ 
พิจารณา 

เห็นชอบ 

คณะ/ผูรับผดิชอบ 
 

จัดทําเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม 

เสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ  

เห็นชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

เสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา  
อนุมติัใหเปดหลักสูตร 

จัดทําเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม 

อนุมติั 

คณะ/ผูรับผดิชอบ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 2 เดอืน 

ไมอนุมัติ 

ไมเห็นชอบ 

แกไขตามขอเสนอแนะ 

แกไขตามขอเสนอแนะ 

แกไขตามขอเสนอแนะ 

แกไขตามขอเสนอแนะ 

เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

แกไขตามขอเสนอแนะ 
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ผูรับผิดชอบ  

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 

เห็นชอบ 

คณะ/ผูรับผดิชอบ 

เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

เสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณา  
อนุมติัใหเปดหลักสูตร 

จัดทํา (ราง) หลักสูตร มคอ.2 และ 
แบบรายงานหลักสูตร มคอ.0.2  คณะ/ผูรับผดิชอบ 

ใหขอเสนอแนะ/ปรบัแก 

เห็นชอบ 

ส้ินสุด 

จัดทําหลักสูตร มคอ.2 และแบบรายงานขอมูลหลักสูตร มคอ.02  
จัดสง สกอ.ผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO)  

ภายใน 7 วันนับต้ังแตวันที่สภาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ 

 

อนุมัติ 

วิพากษหลักสูตร 

จัดทํา (ราง) หลักสูตร มคอ.2 และ 
แบบรายงานหลักสูตร มคอ.0.2  

จัดทํา (ราง) หลักสูตร มคอ.2 และ 
แบบรายงานหลักสตูร มคอ.0.2  

ไมอนุมติั 

ไมเห็นชอบ 

ใหขอเสนอแนะ/ปรับแก 

ใหขอเสนอแนะ/ปรับแก 

 

ใหขอเสนอแนะ/ปรับแก 

เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 
ประสานงาน 

 

เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 
ประสานงาน 

 

เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 
ประสานงาน 

 

C ระยะเวลาดาํเนินการ 2 เดือน 

เสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชการ  ใหขอเสนอแนะ/ปรบัแก 

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ  
เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการขอปรับปรุงหลักสูตร (ระยะเวลาดําเนินการ 3 เดือน) 
 

ผูดําเนินการ    ขั้นตอนการดําเนินการ    ระยะเวลา 
     
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมตน 

ทําบันทกึขอความเสนอขออนมุัติ

โครงการเพ่ือพัฒนาหลักสตูร 

ผูรับผิดชอบ 

รับเอกสารการเสนอโครงการเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 

เสนอคณบด ีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ 

อนุมติั 

ผูรับผิดชอบ 

A 

แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  

สํารวจความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
ผูรับบริการ ตลาดแรงงานและสังคม 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 เดือน 

ใหขอเสนอแนะ/ปรบัแก 
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B 

ผูรับผิดชอบ  

จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิพากษ
หลักสตูร 

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ  
เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

คณะ/ผูรับผดิชอบ 

เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา  
อนุมติัใหเปดหลักสูตร 

จัดทํา (ราง) หลักสูตร มคอ.2 และ 
แบบรายงานหลักสูตร มคอ.0.2  

คณะ/ผูรับผดิชอบ 

ใหขอเสนอแนะ/ปรบัแก 

เห็นชอบ 

สิ้นสุด 

อนุมัติ 

วิพากษหลักสูตร 

จัดทํา (ราง) หลักสูตร มคอ.2 และ 
แบบรายงานหลักสูตร มคอ.0.2  

จัดทํา (ราง) หลักสูตร มคอ.2 และ 
แบบรายงานหลักสูตร มคอ.0.2  

ระยะเวลาดาํเนินการ 2 เดือน 

ไมอนุมตั ิ

ไมเห็นชอบ 

ใหขอเสนอแนะ/ปรบัแก 

ใหขอเสนอแนะ/ปรับแก 

 

ใหขอเสนอแนะ/ปรับแก 

 

เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 
ประสานงาน 

 

 

เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 
ประสานงาน 

 

เสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ  
ใหขอเสนอแนะ/ปรบัแก 

จัดทําหลักสูตร มคอ.2 และแบบรายงานขอมูลหลักสูตร มคอ.02  
จัดสง สกอ.ผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO)  

ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่สภาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ 

 

เจาหนาที่
ปฏิบตัิงาน 

ดานหลกัสูตร 
ประสานงาน 
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สวนท่ี 2  
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 
 ในการปฏิบัติงานตามคูมือการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม และการขอปรับปรุงหลักสูตร 
ผูปฏิบัติงานตองรูรายละเอียดเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/หลักการที่
เก่ียวของโดยมีหนาที่ตองศกึษา วางแผน  ประสานงานและปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางของคูมอืเลมนี้ 
  1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักการและวิธีการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร         
พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2559 ดังน้ี  
   ขอ 1 ใหทุกคณะนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 เปนกรอบสําคัญในการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังทุกระดับทุกสาขาวิชา 
เพื่อใหทุกสาขาวิชาใชเปนหลักและแนวทางในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร กําหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค จัดการเรยีนการสอน ตลอดจนกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษา 
   ขอ 2 การพัฒนาหลักสูตรใหมหรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิม จะตองดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ
เทียบเคียงไดกับคุณภาพบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน
ในการประกันคุณภาพการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาระหวางสถาบัน 
   ขอ 3 การเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม ใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดําเนินการโดยผาน
ขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้  

3.1 เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการ 
    3.2 ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 
โดยมีการรับฟงขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรจากผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    3.3 นําหลักสูตรท่ีพัฒนาแลวเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อใหความ
เห็นชอบ โดยจะตองนําเสนอเอกสาตาง ๆ ไดแก มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร และแบบรายงานขอมูลการ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร  
    3.4 นําเสนอหลักสูตรที่พัฒนาและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะแลวเสนอตอคณะอนกุรรมการกลั่นกรองหลักสตูรของมหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ 
    3.5 นําเสนอหลักสูตรที่พัฒนาที่ผานความเห็นขอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแลว เสนอตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบ 
    3.6 นําหลักสูตรที่พัฒนาและผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการแลว เสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติหลักสูตร 
    3.7 ใหมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภาอนุมัติแลว ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ ผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online:CHECO) ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่สภาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ (ตามหนังสือที่ ศธ 
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0506(1) ว 1228 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง สงคืนหลักสูตรเพื่อจัดทําขอมูลหลักสูตรเขาสูระบบ
พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO)) 
    3.8 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ใหองคกรวิชาชีพท่ี
เก่ียวของ (ถามี) เพื่อใหการรับรอง 
   ขอ 4 การเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการ
โดยผานขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้  
    4.1 เสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการ 
    4.2 ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการและข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยมีการรับฟงขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรจากผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    4.3 นําหลักสูตรที่ปรับปรุงแลวเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อใหความ
เห็นชอบ โดยจะตองนําเสนอเอกสารตาง ๆ ไดแก มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร และแบบรายงานขอมูลการ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร  
    4.4 นําเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะแลวเสนอตอคณะอนกุรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ 
    4.5 นําเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงที่ผานความเห็นขอบจากคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแลว เสนอตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบ 
    4.6 นําหลักสูตรท่ีปรับปรุงและผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการแลว เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติหลักสูตร 
    4.7 ใหมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภาอนุมัติแลว ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ ผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online:CHECO) ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่สภาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ (ตามหนังสือที่    
ศธ 0506(1) ว 1228 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง สงคืนหลักสูตรเพื่อจัดทําขอมูลหลักสูตรเขาสูระบบ
พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO)) 
    4.8 กรณีที่หลักสูตรใดเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ ใหมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ใหองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของเพื่อใหการรับรอง 

2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
หมวด 1 ระบบการศกึษา 

   ขอ 6 ระบบการศกึษา ใชระบบทวิภาค ท่ีจัดการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ โดย 1 ป
การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา ไมนอยกวา 15 สัปดาห 
มหาวิทยาลัยอาจจะเปดการศึกษาภาคฤดูรอนไดโดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต ตามสัดสวน
เทียบเคยีงกับภาคการศึกษาปกติ  
   การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร 
ทั้งนี้จะตองจัดใหไดเนื้อหาโดยรวมที่มีน้ําหนักสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร โดยคิดการเทียบ
น้ําหนักหนวยกิต ตามขอ 7 
   ขอ 7 การคิดจํานวนหนวยกิตกําหนดไวดังนี้ 
    (1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง
ตอ ภาคการศกึษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค  
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    (2) รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา ภาคปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
    (3) การฝกงานหรือฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาภาคปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
    (4) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรยีนอ่ืนใด ตามท่ีไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค 

หมวด 2 หลักสูตรการศึกษา  
ขอ 8 ใหจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไวดังน้ี 

   (1) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 
หนวยกิต  
   (2) หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 150 
หนวยกิต  
   (3) หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอย
กวา 180 หนวยกิต 
   (4) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 
หนวยกิต  

ขอ 9 ระยะเวลาการศึกษา กําหนดดังนี้  
(1) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา  
(2) หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษา  

   (3) หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา  
   (4) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษา  

3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
4) การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2559) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบครั้งที่ 5/2559 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 และ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบใหความเห็นชอบ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

5) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 

6) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
7) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2558 
8) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคณุวุฒิของหลักสูตรและสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

 
ขอควรระวัง 

1) การอางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรจะตองอางอิงใหถูกตอง 
2) การอางอิงขอบังคับมหาวิทยาลัย จะตองอางอิงใหถูกตองและเปนปจจุบัน  
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สวนที ่ 3 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 ประเด็นที่สําคัญที่จะตองเรงปรับปรุงและพัฒนาในการดําเนินงานดานหลักสูตร ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือกระบวนการการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม และการขอปรับปรุง
หลักสูตรซึ่งเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญของการบริหารจัดการดานหลักสูตร โดยเกิดจากปญหาที่พบ ไดแก 1) 
ผูรับผิดชอบในการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม ยังไมเขาใจกระบวนการการการขอเปด รวมถึงการจัดทํา
ขอมูลนําเสนอขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม เนื่องจากการนําเสนอขอมูลยังไมสมบูรณและขาดขอมูลที่สําคัญ
ที่จะตองนําเสนอสงผลใหตองมีการแกไข 2) ผูรับผิดชอบในการขอปรับปรุงหลักสูตรยังไมเขาใจกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการจัดทํารูปเลมหลักสูตรที่จะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 
เน่ืองจากมีขอมูลหลายสวนในรูปเลมทําใหมีการแกไขอยูหลายประเด็น จากการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ  สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะ
พิจารณาการใหการรับทราบหลักสูตร และ 3) ยังไมมีเจาหนาที่ที่สามารถปฏิบัติงานแทน เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานหลักสูตรของคณะฯ ได เนื่องจากยังไมรูกระบวนการการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหมและ
ไมรูกระบวนการขอปรับปรุงหลักสูตรทําใหไมสามารถทํางานแทนกันได ซึ่งในการขอเปดและขอพัฒนา
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร จะตองคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หรือเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ.2552 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถามี) ผูเขียน
จึงไดจัดทําคูมือแนวทางการขอเปดหลักสูตรใหม และ แนวทางการขอปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูสนใจใชเปนแนวทางการในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนไดอยางถูกตองและชัดเจนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 
3.1.1 การขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม 

1) แผนขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม  เปนไปตามที่เสนอขออนุมัติโครงการ 
2) กระบวนการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม  มีขั้นตอนและกระบวนการดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การขออนุมัติเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม  
(1) เสนอโครงการการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม   
  เพื่อเสนอกรอบและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหม และงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการโครงการ 
(2) เสนอคณบดี  

    เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โครงการในการดําเนินการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม 
(3) แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม 

     เพ่ือทําหนาที่ดําเนินการในการพัฒนาหลักสูตรใหมใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
(4) สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ผูรบับริการตลาดแรงงานและสังคม 
   หลักสูตรใหมตองมีการประเมินความตองการบัณฑิตในตลาดแรงงานและสังคมเพื่อ
สนับสนุนการขอเปดหลักสูตร 
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ปญหาและแนวทางแกไข 
 ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการไมเขียนรายละเอียดหรือระบุข้ันตอนในการขอเปด
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหมใหชัดเจน โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหลักสูตรจะตองจัดสง
ขั้นตอนในการขอเปดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหมใหและอธิบายกระบวนการโดย
ละเอียด 

   ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
1) จัดทําตัวอยางแบบเสนอโครงการการขอเปดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม พรอม

แนบข้ันตอนในการขอเปดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม โดยอธิบายกระบวนการใน
ขั้นตอนใหละเอียด 

2) เผยแพรตัวอยางแบบเสนอโครงการการขอเปดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม พรอม
แนบขั้นตอนในการขอเปดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม ผานทางเว็บไซตคณะและ
ชองทางตาง ๆ เพื่อใหผูเก่ียวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางไดอยางถูกตอง 

 
ขั้นตอนที่ 2 การเสนอขอเปดหลักสูตรใหม 
(1) จัดทําเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหมตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 เพื่อนําเสนอขอมูลในการขอเปดหลักสูตรใหม 
(2) เสนอคณะกรรมการประจํา  

 เพื่อใหความเห็นชอบการเปดและพัฒนาหลักสูตร 
(3) เสนอคณะอนกุรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 

 เพื่อพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอสภาวิชาการ 
(4) เสนอสภาวิชาการ 

 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปดและพัฒนาหลักสูตร 
(5) เสนอสภามหาวิทยาลัย  

 เพื่อพิจารณาอนมุตัิใหเปดและพัฒนาหลักสูตร 
 
ปญหาและแนวทางแกไข 
1) ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการจัดทําขอมูลและรายละเอียดการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม 

ไมครบถวนตามหัวขอที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเจาหนาที่ปฏิบัติงานหลักสูตรจะตอง
ชี้แจงและอธิบายพรอมตัวอยางของหลักสูตรที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม 

2) ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการจัดทํารายละเอียดงบประมาณไมถูกตอง โดยเจาหนาที่
ปฏิบัติงานหลักสูตรจะตองคํานวณงบประมาณใหใหมตามสูตรการคํานวณที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

   ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
1) คณะควรจัดสงตัวอยางการเสนอขอเปดหลักสูตรใหมที่ผานความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยใหกับผูรับผิดชอบโครงการใชเปนแนวทาง 
2) คณะควรจัดทําสูตรการคํานวณใน Excel เพื่อใหการคาํนวณงบประมาณอยางถูกตอง 
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ขั้นตอนที่ 3 จัดทํา (ราง) หลักสูตรใหม  
(1) จัดทํา (ราง) หลักสูตรใหมตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
   การจัดทํา (ราง) หลักสูตรจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด  
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 หรือกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ของสาขาวิชา มคอ.1 (ถามี) โดยจัดทําเปนรูปเลมหลักสูตร (มคอ.2) และแบบรายงานขอมูลการ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
(2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร และดําเนินการวิพากษหลักสูตร 

  หลักสูตรตองผานการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเปน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 คน และหากสาขาวิชาน้ันมีองคกรวิชาชีพใหมีองคกร
วิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย 1 คน 
(3) เสนอคณะกรรมการประจํา  

1) เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะและความเห็นชอบหลักสูตร 
2) แกไข (ราง) หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 

(4) เสนอคณะอนกุรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
   1) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรกอนนําเสนอสภาวชิาการ 
   2) แกไข (ราง) หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

(5) เสนอสภาวิชาการ 
   1) เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะและความเห็นชอบหลักสูตร 
   2) แกไข (ราง) หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 

(6) เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
1) เพื่อใหขอเสนอแนะและอนุมัติหลักสูตร 

   2) แกไข (ราง) หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และจัดทําเปนเอกสาร 
      หลักสูตรฉบับสมบูรณ 

 (7) จัดสงหลักสูตรฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงไปยังสํานักงาน 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ  

 จัดสงหลักสูตรฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ ผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO) ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่สภา
อนุมัติหรือใหความเห็นชอบ (ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1) ว 1228 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2561 เรื่อง สงคืนหลักสูตรเพ่ือจัดทําขอมูลหลักสูตรเขาสูระบบพิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO)) 

(8) กรณีที่หลักสูตรใดเกี่ยวกับองคกรวิชาชีพ ใหมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภา 
     มหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ใหองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อใหการรับรอง 

1) เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) จํานวน 1 เลม 
2) แผนซีดีหลักสูตร จํานวน 1 แผน 
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ปญหาและแนวทางแกไข 
1) ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการจัดทํารายละเอียด (ราง) หลักสูตร ไมเปนไปตามแบบฟอรม

ของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหลักสูตรจะตองตรวจสอบการจัดทํา
เอกสาร (ราง) หลักสูตรใหเปนไปตามหัวขอที่กําหนด และสงใหผูรับผิดชอบแกไขให
ถูกตองตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2) การอางอิง ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของกับหลักสูตรไมตรงตาม 
ระเบียบ ขอบังคับ เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของที่ใชในปจจุบัน และหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา(มคอ.1) โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหลักสูตรจะตองตรวจสอบ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือ เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของ และสงใหผูรับผิดชอบแกไขการอางอิง 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของท่ีใชในปจจุบันใหถูกตอง 

   ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
เมื่อการดําเนินขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหมผานการอนุมัติใหเปดหลักสูตรได 

คณะควรจัดสงขอมูลใหสาขาวิชาดังนี้  
1) ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของท่ีใชปจจุบัน  
2) ขั้นตอนการนําเสนอ (ราง) หลักสูตร 
3) แบบฟอรมการจัดทํา (ราง) หลักสูตรที่ใชปจจุบัน  
4) ชองทางการดาวนโหลดแบบฟอรม /ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เกณฑมาตรฐานที่

เก่ียวของท่ีใชปจจุบัน 

 
3.2 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงานการขอปรับปรุงหลักสูตร 

1) แผนปรับปรุงหลักสูตร   เปนไปตามท่ีเสนอขออนุมัติโครงการ 
2) กระบวนการขอปรับปรุงหลักสูตร มีขั้นตอนและกระบวนการดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร  
(1) เสนอโครงการการขอปรับปรงุหลักสูตร 

 เพื่อเสนอกรอบและแนวทางในการปรับปรงุหลักสูตร และของบประมาณสนับสนุน 
(2) แตงต้ังคณะกรรมการปรบัปรงุหลักสูตร 

   เพื่อทําหนาท่ีดําเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรใหมใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
(3) สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ผูรบับริการ ตลาดแรงงานและสังคม 
 หลักสูตรตองมีการประเมินความตองการบัณฑิตในตลาดแรงงานและสังคมเพื่อสนับสนุนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 
ปญหาและแนวทางแกไข 

ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการไมเขียนรายละเอียดหรือระบุขั้นตอนในการขอปรับปรุงหลักสูตร
ใหชัดเจน โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหลักสูตรจะตองจัดสงขั้นตอนในการขอปรับปรุงหลักสูตรให
และอธิบายกระบวนการโดยละเอียด 
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 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
1) จัดทําตัวอยางแบบเสนอโครงการการขอปรับปรุงหลักสูตร พรอมแนบขั้นตอนในการขอ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยอธิบายกระบวนการในขั้นตอนใหละเอียด 
2) เผยแพรตัวอยางแบบเสนอโครงการการขอปรับปรุงหลักสูตร พรอมแนบขั้นตอนในการ

ขอปรับปรุงหลักสูตร ผานทางเว็บไซตคณะและชองทางตาง ๆ เพื่อใหผูเก่ียวของ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางไดอยางถูกตอง 

 
ขั้นตอนที่ 2 จัดทํา (ราง) หลักสูตร  
(1) จัดทํา (ราง) หลักสูตรปรับปรุง 

การจัดทํา (ราง) หลักสูตรจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 หรือกรอบมาตรฐานหลักสูตรของ
สาขาวิชา มคอ.1 (ถามี) โดยจัดทําเปนรูปเลมหลักสูตร (มคอ.2) และแบบรายงานขอมูลการ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
(2) จัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 

หลักสูตรตองผานการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวชิา ซึ่งเปน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลยัอยางนอย 2 คน และหากสาขาวิชานั้นมีองคกรวิชาชีพใหมีองคกร
วิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย 1 คน 
(3) เสนอคณะกรรมการประจํา  

   1) เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะและความเห็นชอบหลักสูตร 
   2) แกไข (ราง) หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 

(4) เสนอคณะอนกุรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรกอนนําเสนอสภาวิชาการ 

(5) เสนอสภาวิชาการ 
1) เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะและความเห็นชอบหลักสูตร 
2) แกไข (ราง) หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 

(6) เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
1) เพื่อใหขอเสนอแนะและอนุมัติหลักสูตร 
2) แกไข (ราง) หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และจัดทําเปนรูปเลมฉบับ   
   สมบูรณ 

(7) จัดสงหลักสูตรฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงไปยังสํานักงาน 
     คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ  
   จัดสงหลักสูตรฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ ผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO) ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่สภาอนุมัติ
หรือใหความเห็นชอบ (ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1) ว 1228 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 
สงคืนหลักสูตรเพื่อจัดทําขอมูลหลักสูตรเขาสูระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ระดับอุดมศกึษา (CHE Curriculum Online:CHECO)) 
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(8)กรณีที่หลักสูตรใดเกี่ยวกับองคกรวิชาชีพ ใหมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภา 
   มหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ใหองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อใหการรับรอง 

1) เอกสารหลักสูตร  (มคอ.2) จํานวน 1 เลม 
2) แผนซีดีหลักสูตร จํานวน 1 แผน 
 
ปญหาและแนวทางแกไข 
1) ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการจัดทํารายละเอียด (ราง) หลักสูตร ไมเปนไปตามแบบฟอรม

ของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหลักสูตรจะตองตรวจสอบการจัดทํา
เอกสาร (ราง) หลักสูตรใหเปนไปตามหัวขอที่กําหนด และสงใหผูรับผิดชอบแกไขให
ถูกตองตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2) การอางอิง ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของกับหลักสูตรไมตรงตาม 
ระเบียบ ขอบังคับ และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของที่ใชในปจจุบัน และ/หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ.1) (ถามี) โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหลักสูตรจะตองตรวจสอบ 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของ และสงใหผูรับผิดชอบแกไขการ
อางอิง ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของท่ีใชในปจจุบันใหถูกตอง 

3) การเขียนรายละเอียดของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมครบถวนและไมเปนไปตาม
แบบฟอรมที่กําหนด โดยเจาหนาที่จะตองอธิบายการเขียนใหถูกหลักและสําเนาเอกสาร
ตัวอยางการเขียนที่ถูกตองใหนําไปปรับแก 

   ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร หรือ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิชา .....  คณะควรจัดสงขอมูลใหกับสาขาวิชา ดังนี้  
1) มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ.1) ระเบียบ ขอบังคับ และเกณฑมาตรฐานที่

เก่ียวของท่ีใชปจจุบัน 
2) ขั้นตอนการนําเสนอ (ราง) หลักสูตร 
3) แบบฟอรมการจัดทํา (ราง) หลักสูตรที่ใชปจจุบัน  
4) แจงชองทางการดาวนโหลดแบบฟอรม /ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เกณฑ

มาตรฐานที่เก่ียวของที่ใชปจจุบัน 
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สวนที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน (การใชตัวอยาง/เทคนิคถามตอบ) 

 
4.1 องคประกอบเลมการเสนอขอเปดและพัฒนาหลักสูตร ใชเทคนิคการใชตัวอยางและ

แบบฟอรม 
(1) จัดทํารปูเลมการเสนอขอเปดและพัฒนาหลักสูตร โดยมีองคประกอบดังนี้ 

ปก  
คํานํา   
สารบัญ  

- เหตผุลและความจําเปน  
- แนวโนมความตองการหลักสูตรและความตองการของผูใชบัณฑิต  
- ความตองการดานทรัพยากร  
- บุคลากรประจาํหลักสูตร  
- สถาบันที่มีการเปดหลักสูตร................................ ระดับ.....................  
- แผนการดําเนินงานของสาขาวิชา..................................................  
- การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา  
- ความโดดเดนของหลักสูตร/โครงรางหลักสูตร  
- รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร  
- บรรณานุกรม  

 
(2) รายละเอียดที่สําคัญแตละองคประกอบเลมการเสนอขอเปดและพัฒนาหลักสูตร      
โดยการใชคาํถามและคาํตอบ 
 

ถาม กอนจะเปดหลักสูตรใหม จะตองดําเนินการอยางไรบาง 
ตอบ ศึกษารายละเอียดการขอเปดหลักสูตรใหม ตามแนวปฏิบัติในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2559 โดยสามารถดาวนโหลด
ขอมูลไดจากเว็บไซตกองบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
http://www.edus.lpru.ac.th/index.php 

ถาม ในการดําเนินการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม จะตองทําอะไรบาง 
ตอบ 1) ทําบันทึกขอความเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

ดําเนินการ 
2) ไดรับการอนุมัติโครงการแลวจะตองแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร (หลักสูตรใหม) หรือ แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรงุ
หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง)  

3) ดําเนินการสาํรวจขอมูลความตองการของผูใชบัณฑิต และความ
ตองการในตลาดแรงงานและสังคม 

4) จัดทําเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม แบบฟอรมการเสนอขอความ
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เห็นชอบในการเปดหลักสูตรใหม โดยสามารถดาวนโหลดขอมูลได
จากเว็บไซตกองบริการการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ถาม ขอมูลในการจัดทําเอกสารขอเปดหลักสูตรที่สําคัญควรมีอะไรบาง 
ตอบ 1) เหตุผลและความจําเปนตอการพัฒนาหลักสูตรจะตองแสดงถึง

สถานการณภายนอกที่จําเปนตอการพัฒนาหลักสูตรและตอง
สอดคลองกับปรัชญา พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักสูตรท่ีขอ
เปดไดเปดเพื่อกลุมเปาหมายใด 

2) แนวโนมความตองการหลักสูตรและความตองการของผูใชบัณฑิต 
โดยจะตองมีการสํารวจความตอการ และวิเคราะหผล 

3) ความตองการทรัพยากร ไดแก สถานที่หองเรียน อุปกรณการสอน  
4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 5 คน จะตองใสรายละเอียด 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ รหัสบัตรประชาชน คุณวุฒิ/
สาขาวิชา จํานวนผลงานวิชาการ สถาบันท่ีจบการศึกษา และปที่
สําเร็จการศึกษา  

 

ยกตัวอยาง เชน.......   
ช่ือ-สกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คณุวุฒิ/สาขาวิชา 
จํานวน
ผลงาน
วิชาการ 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 

๑. นายสกุลศักดิ์  โอฬารสกุล  
  รองศาสตราจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. (โรคพืช) 
วท.บ. (อารักขาพืช) 
 

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2525 
2516 

 

5)  การเขียนอางอิงผลงานวิชาการ จะตองถูกตองตามแบบฟอรมที่  
กําหนด  

6) สถาบันท่ีมีการเปดสอน จะตองอางถึงสถาบันท่ีมีการเปดสอนใน
หลักสูตรที่ขอเปด โดยจะตองระบุถึงจํานวนการรับนักศึกษาของ   
แตละหลักสูตรที่อาง 

7) แสดงแผนการดําเนินงานของสาขาวิชา ประกอบไปดวยประเด็น การ
กํากับมาตรฐานหลักสูตร การผลิตบัณฑิต การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา การพัฒนาอาจารย หลักสูตรการจัดการเรียน  การสอนและ
การประเมินผูเรียนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและงบประมาณดําเนินการ 
โดยในแตละประเด็นจะตองมี 1) วางแผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2) 
กลยุทธ ในการดําเนินงาน และ 3) หลักฐาน/ดัชนีชี้วัดในการ
ดําเนินงานแตละประเด็น 

8) การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สามารถ
ทํางานในตําแหนงท่ีหลากหลาย อาชีพที่สามารถประกอบไดหลัง
สําเร็จการศึกษาที่เก่ียวของกับหลักสูตร(หามระบุศึกษาตอ ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

9) ความโดดเดนของหลักสูตร ใหระบุเปนขอ ๆ เพื่อแสดงความโดดเดน 
ของหลักสูตรที่ขอเปด 
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10) โครงรางหลักสูตร จะตองแสดงขอมูลดังตัวอยางตอไปนี้  
 

 

ตัวอยาง 
  จํานวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 130 หนวยกิต 
  โครงสรางหลักสตูร  

1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 
    1.1 กลุมวชิาภาษาและการสือ่สาร     
         1.1.1 บังคบั จํานวน 9 
         1.1.2 เลอืก ไมนอยกวา 3 
    1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร    ไมนอยกวา 6  
    1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร      
         1.3.1 บังคบั จํานวน 3 
         1.3.2 เลอืก ไมนอยกวา 3  
    1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
          และเทคโนโลยี        

ไมนอยกวา 3  

    1.5 กลุมวชิาวิทยาศาสตรประยุกต     ไมนอยกวา 3  
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา  94 
     2.1 กลุมวิชาเนื้อหา     ไมนอยกวา  87 
          2.1.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา  57 
          2.1.2 วิชาเลอืก ไมนอยกวา  30 
     2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  7 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา    6  

 
11) บรรณานุกรม  
12) ภาคผนวก (ถามี) เชน รายละเอียดผลงานวิชาการ 

- ผลงานแตง หรือเรียบเรียงตํารา หรือหนังสอื 
ตัวอยาง : 
ดอนสัน ปงผาบ. (2551). ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต       
         ใชงาน 2. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  
         (ไทย-ญี่ปุน). 
- ผลงานวิจัย  

              รูปแบบ : ผลงานเผยแพรในวารสารวิชาการ 
             ตัวอยาง : 

    พิรภพ จันทรแสนตอ. (2555). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การเทียบโอนผลการเรียน: กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง. วารสาร
สังคมศาสตร.318-229. 

รูปแบบ : ผลงานเผยแพรใน Proceedings 
วิไลลักษณ พรมเสน. (2555). การศึกษารูปแบบการระดมทุนและการ

กระจายทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนในจังหวัดลําปาง. ใน: รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1. การประชุมทาง
วิชาการ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 1: 12-13 มกราคม 2555: ณ อาคาร
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา. 318-
329. 

 

ถาม แบบฟอรมทั้งหมดจะหาไดจากที่ไหน 
ตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เขาเวบ็ไซต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
http://www.edus.lpru.ac.th/index.php  และดาํเนินการตามรูปที่แสดงดังน้ี  
 

ขั้นตอนที่ 1 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 

 

 
  4.2 องคประกอบเลมหลักสูตร ใชเทคนิคการยกตัวอยาง และ เทคนิคการใชคําถาม – คําตอบ 

(1) องคประกอบเลมหลักสูตรใหม /หลักสูตรปรับปรุง โดยการใชการยกตัวอยาง 
ปกนอก  
รองปก  
สารบัญ  
หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรบัปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
  
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 25...... 
ภาคผนวก ข คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก ค คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒวิิพากษหลักสูตร 
ภาคผนวก ง ผลงานอาจารยประจาํหลักสูตร 
ภาคผนวก จ การกําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ภาคผนวก ฉ คําอธิบายรายวิชา 

ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง และเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  [เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง] 

ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ท่ีปรบัปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
..........................  สาขาวิชา................... พ.ศ. 25..... [กรณีท่ีมี มคอ.1] 

ภาคผนวก ฌ มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
2) การจัดทํา ราง หลักสูตรใหม และ ราง หลักสูตรปรับปรุง โดยการใชคําถาม และคําตอบ 
 

ถาม กอนจะเปดหลักสูตรใหม จะตองดําเนินการอยางไรบาง 
ตอบ ศึกษารายละเอียดการขอเปดหลักสูตรใหม ตามแนวปฏิบัติในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2559 และศึกษา ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง เรื่อง หลักการและวิธีการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร พ.ศ.2559 โดยสามารถดาวนโหลดขอมูลไดจากเว็บไซตกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ถาม ในการดําเนินการขอเปดและพัฒนาหลักสูตร และการขอปรับปรุงหลักสูตร 
จะตองทําอะไรบาง 

ตอบ 1) ทําบันทึกขอความเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติงบประมาณดําเนินการ 
2) ไดรับการอนุมัติโครงการแลวจะตอง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสตูร 

(หลักสูตรปรับปรุง)  
3) ดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการของผูใชบัณฑิต และความตองการใน

ตลาดแรงงานและสังคม 
4) จัดทําเอกสาร (ราง) หลักสูตรใหม หรือ หลักสูตรปรับปรงุ ตามแบบฟอรมคือ  

มคอ.2 และ มคอ. 02 โดยสามารถดาวนโหลดขอมูลไดจากเว็บไซตกองบริการ
การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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ถาม ปก หลักสูตรใหม (มคอ.2) และ หลักสูตรปรับปรุง (มคอ.2) แตกตางกันหรือไม  
ตอบ แตกตาง  

ตัวอยางปกหลักสูตรใหม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางปกหลักสตูรปรับปรงุ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยางปกหลักสูตรปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ร่าง) 

 

 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 

 
 

 
(ร่าง) 

 

 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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หมายเหต ุ: การระบุป พ.ศ.หลักสูตร จะตองระบุป พ.ศ.ใหตรงกับ ปการศึกษาที่เปดสอน 
ยกตัวอยาง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
หมายความวาหลักสูตรนี้เริ่มเปดสอน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป 

ถาม การจัดทํา ราง หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 สาระสําคัญมีอะไรบาง 
ตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 1 สาระสําคัญที่จะตองคาํนงึถึง มีดังนี้  
1) กรณีหลักสูตรปรับปรุง จะตอง ใสขอมูลรหัสและชื่อหลักสูตร ใหครบถวน

และถูกตอง  กรณีหลักสูตรใหม จะไมมีขอมูลรหัสหลักสูตร  
2) ช่ือปริญญาและสาขาวิชา จะตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559   
3) จํานวนหนวยกิตที่ เรียนตลอดหลักสูตร จะตองเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 และ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

4) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จะตอง
มีการผานกระบวนการพิจารณาจาก คณะกรรมการประจําคณะ  /
คณะกรรมการสภาวิชาการ/ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5) ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง 
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโท หรือ เทียบเทา หรือมีตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง(สําหรับระดับปริญญาตรี)  และ
อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย(สําหรับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต , ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง , ปริญญาโท , ปริญญาเอก)   

            อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนอยางนอย 5 คน (สําหรับระดับ
ปริญญาตรี ,ประกาศนียบัตรบัณฑิต , ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง) และจํานวน
อยางนอย 3 คน(สําหรับระดับปริญญาโท , ปริญญาเอก) โดยเรียงลําดับตามตําแหนง
ทางวิชาการและเรียงลําดับตามตัวอักษร] 
 

ตัวอยาง 
ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก จํานวน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป 

1. นางสาวจิรภัทร  จอมพล 
   อาจารย 

   x-xxx-xxxxx-xx-x 

M.A. (Linguistics and Applied  Chinese 
Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Yunnan Normal University, P.R.C. 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา   

2551 
 

2543 

2 

2. นางพรอมบุญ  ศรีหิรัญ 
   อาจารย 

   x-xxx-xxxxx-xx-x 

MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers 
of Other Languages) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.บ. (อนุบาลศึกษา) 

Yunnan Normal University, P.R.C. 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2555 
 

2547 
2545 

1 

3. นางสาวเพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท  
   อาจารย 

   x-xxx-xxxxx-xx-x 

M.A. (Chinese Literature) 
อ.บ. (ภาษาจีน) 

Shanghai Jiaotong University, P.R.C. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2554 

1 

4. นางสิริรัตน  วาวแวว 
   อาจารย 

   x-xxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วิทยาลัยโยนก 

2556 
2545 

1 
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 5. นายเอกวิทย  เมธาชยานันท 
    อาจารย 

    x-xxx-xxxxx-xx-x 

MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers 
of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร) 

Chongqing University, P.R.C. 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2556 
 

2553 

1 

1 

ถาม การจัดทํา ราง หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 2 สาระสําคัญมีอะไรบาง 
ตอบ หมวดที่ 2 สาระสําคัญที่จะตองคํานึงถึง มีดังนี้  

1) ปรัชญา การเขียนปรัชญาจะตอง ระบุความเชื่อ/แนวคิดพื้นฐานของศาสตร
วามีความสําคัญหรือมีหนาที่ตอมนุษยชาติอยางไร ซึ่งไมควรเขียนลักษณะ
เดียวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรร] 

2) วัตถุประสงคของหลักสูตร จะตองระบุวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยตอง
สอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรและมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะและ
ความรูความสามารถอยางไร 
 

ถาม การจัดทํา ราง หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 3 สาระสําคัญมีอะไรบาง 
ตอบ หมวดที่ 3 สาระสําคัญที่จะตองคํานึงถึง มีดังนี้  

1) การอางอิง  
ระบบการจัดการศึกษาจะตองอางอิง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  

2) การดําเนินการหลักสูตร   
2.1 คุณสมบัติของผู เข าศึกษาตอ  จะตองเปนไปตามขอบัง คับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับ    ปริญญาตรี 
พ.ศ.2559  

2.2 ปญญาแรกเขา ยกตัวอยางเชน...นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนใน
หลักสูตรขาดทักษะในการปรับตัวในการเรียน ในระดับอุดมศึกษา 

2.3 แผนการับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป จะตอง
เปนไปตามสัดสวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุม
สาขาวิชาท่ีกําหนด  

2.4 งบประมาณตามแผน คํานวณตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดย
จะตองคํานึงถึงความคุมทุน  

2.5 หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
2.5.1 จํานวนหนวยกิต  

จะตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และขอบังคับมหาวิทยาลัย 
(ถามี) และหากสาขาวิชาใดมีประกาศ มคอ.1 ใหแบงหมวดวิชาตาม 
มคอ.1 
2.5.2 โครงสรางหลักสูตร  

1) หมวดศึกษาท่ัวไป จะตองเปนไปตาม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ที่ผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยครั้ งที่  5/2559 เมื่อวัน ท่ี 14 
พฤษภาคม 2559และที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับทราบ วันที่ 27 ก.ค.2559  

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน หากสาขาวิชาใดมีประกาศ มคอ.1 ให
แบงหมวดวิชาตาม มคอ.1 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จะตองไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2.6 การกําหนดรหัสวิชา  
ใหเปนไปตามหลักการสรางรหัสวิชา หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ฉบับป  พ.ศ.2559 โดยสามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่ เว็บไซตกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง http://www.edus.lpru.ac.th/index.php  
และดําเนินการตามรูปที่แสดงดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 แผนการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา และจาํนวนหนวยกิต จะตองตรง
ตามโครงสรางหลักสูตร 
2.8 คําอธิบายรายวิชา  รหัสวิชา ชื่อวิชา และจํานวนหนวยกิต  จะตอง
ตรงตามโครงสรางหลักสูตร 
2.9 ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิข้ัน

ต่ําปริญญาโท หรือ เทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการ
ที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง(สําหรับระดับปริญญา
ตรี)  และอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  โดยอยางนอย 1 รายการตอง
เปนผลงานวิจัย(สําหรับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต, ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง, 
ปริญญาโท , ปริญญาเอก)   

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนอยางนอย 5 คน (สําหรับระดับ
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ปริญญาตรี ,ประกาศนียบัตรบัณฑิต , ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง) และจํานวน
อยางนอย 3 คน(สําหรับระดับปริญญาโท , ปริญญาเอก) โดยเรียงลําดับตามตําแหนง
ทางวิชาการและเรียงลําดับตามตัวอักษร] 

 

ตัวอยาง 
 

ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
คณุวุฒ/ิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษาจาก จํานวน 
ผลงาน 
ทาง

วิชาการ 
มหาวทิยาลัย/สถาบัน ป 

1. นางสาวจิรภัทร  จอมพล 
   อาจารย 
   5-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.A. (Linguistics and Applied  
Chinese Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Yunnan Normal University, 
P.R.C. 
มหาวิทยาลยับูรพา   

2551 
 

2543 

2 

2. นางพรอมบุญ  ศรีหิรัญ 
   อาจารย 
   5-xxxx-xxxxx-xx-x 

MTCSOL (Teaching 
Chinese to Speakers of 
Other Languages) 
ศษ.ม. (การบรหิารการศึกษา) 
ศษ.บ. (อนุบาลศึกษา) 

Yunnan Normal University, 
P.R.C. 
 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม  

2555 
 
 

2547 
2545 

1 

3. นางสาวเพ็ญพรรษา  ชยัธีระสุเวท  
   อาจารย 
   5-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.A. (Chinese Literature) 
 
อ.บ. (ภาษาจีน) 

Shanghai Jiaotong University, 
P.R.C. 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 

2557 
 

2554 

1 

4. นางสิริรัตน  วาวแวว 
   อาจารย 
   5-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วิทยาลัยโยนก 

2556 
2545 

1 

5. นายเอกวิทย  เมธาชยานันท 
    อาจารย 
    5-xxxx-xxxxx-xx-x 

MTCSOL (Teaching 
Chinese to Speakers of 
Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร) 

Chongqing University, P.R.C. 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 

2556 
 

2553 

1 

 

(2) อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโท หรือ เทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
(สําหรับระดับปริญญาตรี)  และอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  โดย
อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย(สําหรับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต , 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง , ปริญญาโท , ปริญญาเอก)  โดยเรียงลําดับตาม
ตําแหนงทางวิชาการและเรียงลําดับตามตัวอักษร] 
ตัวอยาง 
 

ชื่อ นามสกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษาจาก จํานวน 
ผลงาน 
ทาง

วิชาการ 
มหาวทิยาลยั/สถาบัน ป 

1. นางสาวจิรภัทร  จอมพล 
   อาจารย 
   5-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.A. (Linguistics and Applied  
Chinese Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Yunnan Normal University, 
P.R.C. 
มหาวิทยาลยับูรพา   

2551 
 

2543 

2 

2. นางพรอมบุญ  ศรหีิรัญ 
   อาจารย 
   5-xxxx-xxxxx-xx-x 

MTCSOL (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.บ. (อนุบาลศกึษา) 

Yunnan Normal University, 
P.R.C. 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม  

2555 
 

2547 
2545 

1 

3. นางสาวเพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท  

   อาจารย 
   5-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.A. (Chinese Literature) 
อ.บ. (ภาษาจีน) 

Shanghai Jiaotong University, 
P.R.C. 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 

2557 
2554 

1 

4. นางสริิรัตน  วาวแวว 
   อาจารย 
   5-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วิทยาลยัโยนก 

2556 
2545 

1 

5. นายเอกวิทย  เมธาชยานันท 
    อาจารย 
    5-xxxx-xxxxx-xx-x 

MTCSOL (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร) 

Chongqing University, P.R.C. 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2556 
 

2553 

1 
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(3) อาจารยผูสอน หมายถึง เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ที่มี
คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระปริญญาตรี หรือ 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 

ตัวอยาง 
ชื่อ นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คณุวุฒ/ิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษาจาก จํานวน 
ผลงาน 
ทาง

วิชาการ 
มหาวทิยาลยั/สถาบัน ป 

1. นางสาวจิรภัทร  จอมพล 
   อาจารย 
   5-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.A. (Linguistics and Applied  
Chinese Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Yunnan Normal University, 
P.R.C. 
มหาวิทยาลยับูรพา   

2551 
 

2543 

2 

2. นางพรอมบุญ  ศรีหิรัญ 
   อาจารย 
   5-xxxx-xxxxx-xx-x 

MTCSOL (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.บ. (อนุบาลศกึษา) 

Yunnan Normal University, 
P.R.C. 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม  

2555 
 

2547 
2545 

1 

3. นางสาวเพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท  

   อาจารย 
   5-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.A. (Chinese Literature) 
อ.บ. (ภาษาจีน) 

Shanghai Jiaotong University, 
P.R.C. 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2557 
2554 

1 

4. นางสิริรัตน  วาวแวว 
   อาจารย 
   5-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วิทยาลยัโยนก 

2556 
2545 

1 

5. นายเอกวิทย  เมธาชยานันท 
    อาจารย 
    5-xxxx-xxxxx-xx-x 

MTCSOL (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร) 

Chongqing University, P.R.C. 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2556 
 

2553 

1 

 
 

ถาม การจัดทํา ราง หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 สาระสําคัญมีอะไรบาง 
ตอบ หมวดที่ 4 สาระสําคัญที่จะตองคํานึงถึง มีดังนี้  

1) ผลการเรียนรูของหมวดศึกษาทั่วไป จะตองเปนไปตาม หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2559) ที่ผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2559และที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ 
วันที่ 27 ก.ค.2559  

2) ผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะดาน กรณีไมมี มคอ.1 จะตองเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  หรือ 
เปนไปตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่กําหนด (มคอ.1)  

 
ถาม มคอ.1 คืออะไร 
ถาม มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา สามารถเขาดไูดที่เว็บไซตของ สกอ. 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php 
ถาม มคอ.2 คืออะไร 
ตอบ รายละเอียดของหลักสูตร (รูปเลมหลักสูตร) 
ถาม มคอ.02 คืออะไร 
ตอบ แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ที่จะตองใหอธิการบดีลงนามกอนสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ควบคูไปพรอมกับ มคอ.2 
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ถาม การจัดทํา ราง หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5 สาระสําคัญมีอะไรบาง 
ตอบ 1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) การวัดผล

และการสําเร็จการศกึษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวา
ดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2559 

2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จะตองกําหนด
ระบบและวิธีการทวนสอบรายวิชา และทวนสอบหลักสูตรใหชัดเจน 

 
ถาม การจัดทํา ราง หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 6 สาระสําคัญมีอะไรบาง 
ตอบ การพัฒนาอาจารยหมายถึงอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  

 
ถาม การจัดทํา ราง หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 สาระสําคัญมีอะไรบาง 
ตอบ การประกันคุณภาพหลักสูตร จะตองคํานึงถึง  

1) กําหนดวิธีการหรือระบบกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ.2558 และระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
สาขาวิชา (มคอ.1) 

2) กําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ใหสอดคลอง
กับองคประกอบคุณภาพและตัวชี้วัดระดับหลักสูตร 

ถาม ภาคผนวกจะตองครบถวนหรือไม 
ตอบ ครบตามที่แบบฟอรมกําหนด  แตอาจมากกวาได เชน สําเนาผลงานสรางสรรค/

ผูทรงคณุวุฒิที่พิจารณาผลงานสรางสรรค 
ถาม ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

จะตองคํานึงถึงสวนไหนเปนสําคญั 
ตอบ 1) การเปรียบเทียบปรัชญา จะตองแสดงเหตุผลท่ีชัดเจนและวัดได 

2) รหัสวิชา ชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  หนวยกิต จะตองตรงตาม
โครงสรางหลักสูตร และแผนการศึกษา  

3) การระบุเหตุผลการเปลี่ยนแปลงจะตองแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงหรือ
พัฒนาที่ดีกวาเดิม 

4) การเพ่ิมรายวิชานอกเหนือจากที่มีในหลักสูตรเดิม จะตองเขียนรายละเอียด
ใหแสดงถึงความจําเปนที่จะตองมีรายวิชานี้เพราะอะไร 

ถาม ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรกับ มคอ.1 จะตอง
เปรียบเทียบอะไรบาง 

ตอบ เปรียบเทียบทุกหมวดตาม มคอ.1 ท่ีกําหนด ใหเห็นวาหลักสูตรไดมีการดําเนินการ
ตาม มคอ.1 ที่กําหนด ไวอยางชัดเจน 

ถาม แบบฟอรม เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และแนวทางการจัดทํารายละเอียด
หลักสูตรทั้งหมดหาไดจากที่ไหน 

ตอบ 1) เขาเว็บไซต กองบริการการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 
http://www.edus.lpru.ac.th/index.php  และดําเนินการตามรูปที่แสดงดังนี้  
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ขั้นตอนที่ 1 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 ดาวนโหลด มคอ.2 /มคอ .2/ เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของ/
หลักการสรางรหัสวิชา 

  

 
 
4.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   วิธีการติดตามและการประเมนิผลการปฏิบัติงาน ในการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตร คือ การควบคุมดูแลใหเปนไปตามขั้นตอน และตองมีการตรวจสอบคําผิด และขอมูลให
เปนไปตามแบบฟอรมที่กําหนด และตรวจสอบการอางอิง ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เกณฑ
มาตรฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินการดานหลักสูตร และใหขอมูลยอนกลับตอผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการขอเปดและพัฒนาหลักสูตร และผูรับผิดชอบในการขอปรับปรุงหลักสูตร และสรุปปญหา อุปสรรค 
โดยวิเคราะหสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน จากนั้นนํามาปรับปรุงและพัฒนา ข้ันตอนการปฏิบัติงานการ
ขอเปดและพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคณุภาพมากยิ่งข้ึน  
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สวนที่  5 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
 5.1  ปญหา อุปสรรค ของผูปฏิบัติงานในการขอเปดและพัฒนาหลักสูตร และการขอปรับปรุงหลักสูตร 
 

ข้ันตอนดําเนินงาน ปญหา/อปุสรรค แนวทางแกไข 
1) การขออนมุตัิโครงการ        
การขอเปดหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรใหม 

ผูรับผิดชอบขออนุมัติโครงการ    
ไมระบุขั้นตอนในการขอเปด
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม
ใหชัดเจน  

- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดสง
ขั้นตอนในการขอเปดหลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตรใหมใหและ
อธิบายกระบวนการโดย
ละเอียด 

2) การจัดทาํเอกสารขอเปด
หลักสูตร 

ผูรับผิดชอบไมใสขอมูลตามหัวขอที่
กําหนดในแบบฟอรม และขอมูลไม
ครบถวน 

- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชวย
ตรวจสอบขอมูลและให
ขอเสนอแนะในการเพิ่ม
รายละเอียดของขอมูลที่จะ
สนับสนุนการขอเปดหลักสูตร
ใหม และใหตัวอยางที่ผาน
กระบวนการไปเปนแนวทางใน
การเขียนรายละเอียด 

3) รายละเอียดขอมูลของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไมถูกตอง 

ผูรับผิดชอบเขียนรายละเอียดของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไม
ครบถวน และไมเปนไปตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 

- เจาหนาที่ผูปฏิบัติ จะตอง
อธิบายโดยละเอียดและให
สําเนาเอกสารตัวอยางท่ีถูกตอง
ประกอบการอธิบาย 

4) การจัดทาํรางหลักสูตร เนื่องมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ขอบังคับ จึง
กอใหเกิดความผิดพลาดในการ
อางอิงในการจัดทํารางหลักสูตร
และเกิดการแกไขบอยครั้ง  

-เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จัดสง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ขอบังคับที่เปนปจจุบันให
ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของ
ไดรับทราบ 
-จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ
เกณฑมาตรฐานเก่ียวกับ
หลักสูตร เพื่อใหผูรับผิดชอบ
หรือผูเก่ียวของมีความรูความ
เขาใจมากยิ่งข้ึน  
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5.2  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือพฒันางาน 
 เม่ือทราบถึงขั้นตอนการขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม และการขอปรับปรุงหลักสูตรอันเปนผลมา
จากการจัดทําคูมือครั้งนี้เรียบรอยแลว  ดังนั้น ผูจัดทําจึงสรุปแนวทางแกไขปญหาดานการขอเปดและพัฒนา
หลักสูตรใหม และการขอปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ควรมีการรวบรวมปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดทําเอกสารขอเปดหลักสูตร เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปปรับปรุงข้ันตอนการขอเปดหลักสูตรใหดีย่ิงขึ้น 

2. ควรมีการรวบรวมปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการจัดทํา ราง หลักสูตร เพื่อนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหปญหาและจัดประชุมชี้แจงปญหาที่พบใหกับสาขาวิชาและหรือผูเกี่ยวของท่ีดําเนินการ
ในการจัดทํารางหลักสูตร 

3. ในขั้นตอนของการเสนอขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม และการจัดทํารางหลักสูตร ของคณะฯ 
นั้น  ผูปฏิบัติงานควรมีเอกสารตัวอยางในแตละรายละเอียดใหผูรับผิดชอบหรือผูเก่ียวของ
นําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําเอกสารขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหมใหมีขอมูลครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจน  

4. การใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษา ผูปฏิบัติงานจะตองมีเอกสารที่ใชอางอิงประกอบการแนะนํา
ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน 

5. เผยแพรขอมูลที่เ ก่ียวของที่ใชอางอิงในการดําเนินการขอพัฒนาหลักสูตรและขอปรับปรุง
หลักสูตรผานเว็บไซต หรือ ระบบสารบรรณออนไลนของคณะ ที่สามารถดาวนโหลดและเขาไป
คนหาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนขอมูลปจจุบัน 

 
 ผลจากการจัดทําคูมือการเสนอขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม และการปรับปรุงหลักสูตร ฉบับนี้ จึง
นับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจําจากงานดานตางๆ  ท่ียังมีอีกมากมายใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางสะดวก  ราบรื่น  ปราศจากอุปสรรคที่จะขัดขวางความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค
ของการปฏิบัติหนาที่ราชการ  ผูจัดทํามีความยินดีเปนอยางย่ิงหากคูมือเลมนี้จะสามารถเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานหรือเปนแนวทางในการจัดทําคูมือเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 
 
 

****************************** 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักการและวิธีการจัดทํารายละเอียดหลกัสูตร พ.ศ.2559 
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2559 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรี 2561 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 2555 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2558 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
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หนังสือท่ี ศธ 0506(1)/ว 1228 เรื่อง สงคนืหลักสตูรเพื่อจัดทําขอมูลหลกัสตูรเขาสูระบบพิจารณาความสอดคลองของ
หลักสตูรระดับอุดมศกึษา (CHE Curriculum Online : CHECO))  

ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 
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   ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-สกุล   เจนจิรา    แกวมณี   
วัน เดือน ป เกิด  วันศกุรที่ 13 เดอืน มกราคม พ.ศ.2521 
ที่อยูปจจุบัน  112  หมู 4 ตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
52240 
ที่อยูที่ทํางาน  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
   119 หมู 9 ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
โทรศัพท  0-8176-50828  
E-mail   jenjiranan@hotmail.com 
จํานวนบุตร  2 คน (ชาย 1 คน /หญิง 1 คน )  
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบัญชี)   วิทยาลัยโยนก   2544 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (การบัญชี)  โรงเรยีนลําปางพณิชยการ 

และเทคโนโลยี 
2542 

ประวัติการทํางาน (จํานวน 19 ป ) 
ตําแหนง    หนวยงาน      ป พ.ศ. 

 นักวิชาการศึกษา    คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร   2553- ปจจุบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 หัวหนางานพสัดุ    มหาวิทยาลัยโยนก     2552-2553 
 เลขานุการคณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยโยนก     2548-2552 
 เจาหนาที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร   มหาวิทยาลัยโยนก     2544-2548 
 เจาหนาที่ธุรการ    วิทยาลัยโยนก      2542-2544 
 
ประสบการณการเขารวมอบรมและพฒันาตนเอง 

29-30 มีนาคม 2561  อบรมการสรางความรูความเขาใจการประกันคุณภาพ QA Better 
together หัวขอ “เหลียวหลังมองหนา องคประกอบที่ 5 กันเถอะ” ณ 
หองประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

21 มีนาคม 2561  สัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการเปดสอนหลักสูตรสายมนุษย อักษร
ศาสตร ศิลปะศาสตร ในยุคประเทศไทย 4.0  ณ โรงแรมอิพีเรียล แมปง 
เชียงใหม  
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8 มีนาคม 2561   อบรมอบรมสรางความรูความเขาใจเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษา 
    ระดับหลักสูตร ประจําปการศกึษา 2560 ณ หองประชุม 0935 อาคาร 9   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
5-6 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การทบทวนการวิเคราะหคางานเพื่อกําหนดระดับ 

     ตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน” ระหวางวันที่  5-6  มีนาคม  2561   
     ณ  หองประชุมอาคารโอฬารโรจนหิรัญมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

28-29 มิถุนายน 2560 อบรมพัฒนาบุคลากรและบรหิารจัดการหลักสูตรเพื่อกาวสูยุคประเทศไทย  
     4.0 : หองประชุมโอฬารโรจนหิรัย อาคารโอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย       
     ราชภัฏลําปาง โดยหนวยงานงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     ลําปาง 
 1-2 พฤษภาคม 2560 อบรมสรางความรูมุงสูความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา “QA  
     Better  together” ในเรื่อง “การเขียนรายงานผลการดาํเนินการของ 
     หลักสูตร (มคอ.7) แบบพิชิตเกณฑ”: หองประชุมจันทผา มหาวิทยาลัย     
     ราชภัฏลําปาง โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 31 มีนาคม 2560  อบรมการสรางความรูความเขาใจตัวชี้วัดระดับหลักสูตรและระดับคณะ :  
     หองประชุม 0935 อาคาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏลําปาง โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     ลําปาง 
   23-24 มีนาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางคน สรางสมรรถนะ เพื่อสรางผลงานในองคกร” :  
     หองประชุมสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโดยสํานักบริการ 
     วิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

24-25 กรกฎาคม 2559 อบรมหลักสูตรผูประเมินระดับหลักสูตร : หองประชุมคณะวิทยาการ 
     จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จัดโดยงานประกันคณุภาพการศึกษา  
     กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

15 กรกฎาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบงานฐานขอมูล CHE QA Online ระดับ 
     หลักสูตร : หองปฏิบัติการ สํานักวิทยบริการ งานประกันคุณภาพ 
     การศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

13 มิถุนายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดาํเนินงานหลักสูตร (มคอ.7):  
     หองประชุม 0935 อาคาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏลําปาง จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง 
23 เมษายน 2559 อบรมสรางความรูความเขาใจการประกันคณุภาพการศึกษา “QA better  

     together” : หองประชุมจันทผา จัดโดยงานประกันคณุภาพการศึกษา  
     กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

20 มีนาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการ 
     เรียนรูและการวัดประเมินผล : หองประชุม 0935 อาคาร คณะมนุษยศาสตร 
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     และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและ 
     สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

18-19 มีนาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนคูมือปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตําแหนงท่ีสูงขึ้น :  
     หองประชุมชั้น 2 อาคารอลัมพาง จัดโดยศูนยอบรมและการศึกษาตอเนื่อง  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

13-17 กรกฎาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการดําเนินงานระดับหลักสูตรและสรางความ
เขาใจเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา : หองประชุมจันทผา จัดโดยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

15 สิงหาคม 2558 อบรมหลักสูตรระบบฐานขอมูล CHE QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) : จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

27-30 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการดําเนินงานระดับหลักสูตรและสรางความ
เขาใจเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา : หองประชุม 0935 อาคาร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

21 พฤษภาคม 2558 อบรมผูประเมินระดับคณะ  ณ หองประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ :      
จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง 

26-27 มกราคม 2558 ประชุมสัมมนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 :จัดโดยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

7-10 ธันวาคม 2557 เขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจําป
การศึกษา 2557 :จัดโดยสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)   

22 พฤษภาคม 2557   ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศกึษาและ
การนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี :จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

20-22 พฤษภาคม 2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานสนับสนุนการจัดการศกึษา ณ ปุณยมัณ
ตรา    รีสอรท จังหวัดเชียงราย :จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา กอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

23 ธันวาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงรางองคการ Organization Profiles  
เพื่อสมัครการประเมินคุณภาพสูความเปนเลิศ (EdPEx) : หองประชุม
โอฬารรมย อาคาร  โอฬารฯ จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา กอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

21-23 พฤศจิกายน 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รุนที่ 2 ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2556  :หองสิบ
สองปนนา โรงแรมริมกก รีสอรท เชียงราย จังหวัดเชยีงราย  :จัดโดยงานประชุม
และพิธีการ สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
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29 เมษายน 2555 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู สําหรับคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพ
ภายใน วันที่    29 เมษายน 2555 :หองประชุม โรงแรม ดิเอ็มเพรส            
จ.เชียงใหม  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1 มีนาคม 2555 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ประสบการณของผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 และการดาํเนินงาน
การใชระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา : หองประชุม โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.
เชียงใหม จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

9-11 พฤศจิกายน 2552 อบรมหลักสูตรผูประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตรขยายผล หลักสูตรที่ 4 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รุนท่ี 1 :จัดโดยมหาวิทยาลัยโยนกรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

30 กรกฎาคม 2552  ประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน        
:จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ความสามารถพิเศษ 
  -    สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Adobe PageMaker, Adobe Photo Shop ได 

- สามารถใชประโปรแกรมสถิติ (SPSS) ไดเปนอยางดี 
 
 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 

- รางวัลผูมีผลงานดีเดนในดานการบริการ ประจําป พ.ศ.2561 โดยสาํนักงานคณบดี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- รางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน ประจําป พ.ศ.2560 โดยสํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ดานการจัดการความรู ประเภท ผูสนับสนุนและสงเสริมการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ประจาํปการศกึษา 2557 โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- เปนผูมีการจัดการความรูดีเดน (KM AWARD) ประจําปการศึกษา 2557 โดยสถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- รางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน ประจําป พ.ศ.2557 โดยสํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรม 5 ส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยสํานักงาน
คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

-------------------------------------------------- 
  
 
 
 


