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สวนท่ี  1 

ความเปนมา ความสําคัญ และบริบทคณะ 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 

   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ.2558 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งเปนหลัก

และแนวทางใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใชในการวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพเทียบเคียงกับคุณภาพบัณฑิตของสถาบันอ่ืน ๆ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ใหมี

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ และกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและเพื่อมุงใหการผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ของชาติ ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากลใหการผลิตบัณฑิตระดับ 

อุดมศึกษาอยูบนฐานความเชื่อวากําลังคนที่มีคุณภาพตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่

สรางสรรคประโยชนตอสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปญญาไทย ภายใตกรอบศีลธรรม

จรรยาอันดีงาม เพ่ือนําพาประเทศสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล ตลอดจนเปนการกํากับสงเสริม

กระบวนการผลิตบัณฑิตที่เนนการพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะของความเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถ  ดํารงตนอยู

ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัตน ท่ีมีการส่ือสารแบบไรพรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต

มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด สามารถสรางสรรคงานที่เกิด

ประโยชนตอตนเองและสังคม 

   จากการดําเนินงานในการใหบริการงานดานหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

พบวา เกิดปญหาในการดําเนินงานอยูหลายประเด็น  อาทิ  การจัดทําเอกสารตางๆ เก่ียวกับหลักสูตรเกิด

ขอผิดพลาดและเกิดการแกไขบอยครั้ง การบริหารจัดการหลักสูตรที่ตองอางอิงตามหลักสูตรที่ผานการรับทราบ

ผานระบบ CHECO และผูรับผิดชอบหลักสูตรยังมีความเขาใจไมตรงกันและยังไมนําไปเปนแนวทางในการบริหาร

จัดการศึกษาทําใหมีผลกระทบกับนักศึกษาที่จะเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนตน อยางไรก็ตาม

ประเด็นที่สําคัญที่จะตองเรงปรับปรุงและพัฒนา คือ กระบวนการการขอปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  เปน
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จุดเริ่มตนที่สําคัญของการบริหารจัดการดานหลักสูตร มักจะประสบปญหา ไดแก 1) อาจารยผูรับผิดชอบยังไม

เขาใจกระบวนการการขอปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดทําขอมูลนําเสนอ  เนื่องจากการนําเสนอ

ขอมูลยังไมสมบูรณและขาดขอมูลท่ีสําคัญท่ีจะตองนําเสนอสงผลใหตองมีการแกไข  2) ยังไมมีเจาหนาที่ที่สามารถ

ปฏิบัติงานแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานหลักสูตรของคณะฯ ได เนื่องจากยังไมทราบถึงกระบวนการการขอ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  รวมถึงยังไมทราบขอมูล เชน ระเบียบ ขอบังคับ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

เก่ียวของ เพ่ือใชในการอางอิงการจัดทําหลักสูตร จึงทําใหไมสามารถทํางานแทนกันได และดวยมีประกาศสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายเรงดวนดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ลงวันที่ 9 เมษายน 

2565 นั้น  ซึ่งไดกําหนดนโยบายเรงดวน ดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ขอ 7 กอนพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร ใหหลักสูตรนํ าเสนอเอกสารแนวคิด (Concept paper) โดยผานความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดย

ใหมีสาระสําคัญคลอบคุมตามที่ประกาศกําหนด  

  จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูเขียนจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2565) ฉบับนี้จัดทําข้ึน เปนฉบับท่ีไดปรับปรุงจากการคูมือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง  การขอเปดและพัฒนา

หลักสูตรใหม และการขอปรับปรุงหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ซึ่งผูเขียนไดจัดทําไวเมื่อ พ.ศ.2562 ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีประกาศ เรื่อง นโยบาย

เรงดวนดานการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร ลงวันที่ 9 เมษายน 2565  ซึ่งไดกําหนดนโยบายเรงดวน ดาน

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ขอ 7 กอนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใหหลักสูตรนําเสนอเอกสารแนวคิด 

(Concept paper) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ 

สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดยใหมีสาระสําคัญคลอบคุมตามที่ประกาศกําหนด ดังนั้น 

ผูเขียนจึงไดจัดทําคูมือฯ ฉบับปรุง พ.ศ.2565 ขึ้นใหสอดคลองกับประกาศที่กลาวมาขางตน เพื่อชวยใหคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคูมือไวใชในการขอพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ และชวยให

ผูปฏิบัติงานใหมสามารถศึกษางานไดอยางรวดเร็ว ทําใหงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบ

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

1.2  วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพื่อใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูที่เกี่ยวของ ไดทราบถึงขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร  

 1.2.2 เพื่อใชเปนแนวทางใหเจาหนาที่และผูท่ีเก่ียวของ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สามารถปฏิบัติงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
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1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.3.1 เปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารที่จะสามารถใชในการตรวจสอบการดําเนินงานดานการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 1.3.2 เปนแนวทางใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบ สามารถดําเนินการการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดอยางถูกตองตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ ได

กําหนดไว  

 1.3.3 เปนแนวทางใหเจาหนาที่หรือผูที่เก่ียวของ มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดไว 

1.4  ขอบเขตของคูมือ 

 คูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) จะเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมเฉพาะงานดานหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางเทาน้ัน  

1.5  คําจํากัดความ 

 อว. หมายถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 สภาวิชาการ หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 คณะกรรมการประจําคณะ หมายถึง คณะกรรมการประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สถาบัน หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คณะ หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรเดิมที่มีการเปดดําเนินการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่

ครบรอบดําเนินการทุกระยะเวลา 5 ป  

 ระบบรับทราบหลักสูตร (CHE Curriculum Online : CHECO) หมายถึง ระบบพิจารณาความ

สอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 

 



4 
 

1.6 ประวัติความเปนมาโดยยอ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกิดขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มี

ภาควิชาสังกัดอยู 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษ

ศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญา และศาสนา ภาควิชาสังคมศึกษา

วิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร และนิติศาสตร เปดสอนนักศึกษาระดับ 

ป.กศ. สูง ท้ังภาคปกติและภาคตอเนื่อง(ภาคค่ํา) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนระดับปริญญาตรีเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2522 คือ 

วิชาเอกสังคมศึกษาและจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) มีผล

ใหสภาการฝกหัดครูอนุมัติใหวิทยาลัยครูลําปางดําเนินการ โครงการฝกหัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําการ (อคป.) โดยเปดสอนระดับ ป.กศ.สูง และ ค.บ. 2 ป ในวันเสาร – อาทิตย 

ปการศึกษา 2528 วิทยาลัยครูลําปางไดเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพอ่ืนนอกจากสาขาวิชาชีพครูและ 

“โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ” (อปค.) สิ้นสุดลง เกิด “โครงการจัดการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ขึ้นมาแทน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอน กศ.บป. ครั้ง

แรกในปการศึกษา 2529 

ในชวงป พ.ศ. 2528 – 2534 แมวาวิทยาลัยครูเปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นนอกจากวิชาชีพครู แตคนสวน

ใหญยังคงเขาใจวาผลิตแตครูเพราะชื่อ “วิทยาลัยครู” กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการจึงไดขอ

พระราชทานชื่อใหม  วันที่  14 กุมภาพันธ  2535 ได เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูเปน “สถาบันราชภัฏ” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูลําปางจึงมีชื่อใหมวา 

“สถาบันราชภัฏลําปาง” 

ป พ.ศ. 2543 กําหนดใหบริหารวิชาการโดยคณะบุคคลมี 3 ระดับ คือ คณะกรรมการบริหารวิชาการ

สถาบันคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปดกวางใหสถาบันสามารถใหการศึกษาวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูงในระดับที่สูงกวาระดับปริญญาตรีได สถาบันราชภัฏลําปางจึงเริ่มเปดสอนระดับปริญญาโท 

โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษารุนแรกในป พ.ศ. 2539 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนปริญญาโทรุนแรกในปการศึกษา 2547 คือ โปรแกรม

ยุทธศาสตรการพัฒนา วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี 

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหเปนมหาวิทยาลัย มีผลใหสถาบัน ราชภัฏ

ลําปางเปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” 
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ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดปรับโครงสรางการบริหารจัดการและภาระงานของ

บุคลากรใหสอดคลองกับระเบียบปฏิบัติที่ออกตามที่ไดมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547” 

 

1.7 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และคานิยม 
 

 1.7.1 ปรัชญา 

สหวิทยาการเพื่อทองถ่ิน 
 

 1.7.2 วิสัยทัศน 

 เปนศูนยการเรียนรูและบูรณาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูทองถิ่น  

 

     1.7.3 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  คุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะของ 

    บัณฑติในศตวรรษที่  21 

1. วิจัยเพ่ือสรางองคความรู  พัฒนา  และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 

2. ใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวมกับทองถิ่น 

3. สรางสรรค  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. พัฒนาและเสริมสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

1.7.4 เปาประสงค 

1. บัณฑติสาขามนุษยและสังคมศาสตรมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคของสังคม 

2. มีองคความรูจากงานวิจัยเพ่ือนเปนฐานการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการใหเปนไป

ตามความตองการของสังคม 

3. มีงานบริการวิชาการมาเสริมสรางความเขมแข็งดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวม 

4. มี การอนุ รักษ และส งเส ริมทํ านุ บํ า รุ งศาสตร  ศิ ลปวัฒ นธรรม  ภู มิ ป ญ ญ า และพัฒ นา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

5. การบริหารจัดการองคกรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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1.7.5 คานิยมองคกร 

H = Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข) 

U = Unity (การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร) 

S = Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากรรวมกัน) 

O = Outstanding Organization (การเปนองคกรแหงความเปนเลิศ) 

C = Cooperation  (การทํางานรวมกันขององคกร) 

 

1.8 โครงสรางการบริหารงาน 

  

ภาพท่ี 1 โครงสรางการแบงสวนราชการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบรหิาร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบดี รองคณบดี รองคณบดี 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 

ประธานสาขาวิชา 
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ภาพท่ี 2 โครงสรางการแบงสวนราชการ สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

  
 - งานสารบรรณ  - งานประกันคณุภาพการศกึษา - บัญชีและรายงานการเงิน - งานวิเคราะหนโยบายและแผน

 - งานประชุมและงานเลขานุการ - งานหลักสูตร  - เงินกองทุนคณะ  - งานบริการวิชาการ 

 - งานบุคลากรและสวัสดิการ - งานการจัดการความรู - การจัดซื้อจัดหาพัสดุ  - งานถายทอดเทคโนโลยี 

 - งานพัสด ุ   - งานพัฒนาอาจารย  - ครุภัณฑ    

 - งานอาคารสถานที่  - งานจัดการเรียนการสอน - ซอมบํารุงและรักษาวัสดุ  

 - งานประชาสัมพันธ  - งานวัดและประเมินผล - ควบคมุการเบิกจายพัสดุ 

 - งานแผนงานงบประมาณ - งานวิจัย 

    - งานหองสมุด 

    - งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

    - งานกิจกรรมนักศึกษา 

    - งานวินัยและความประพฤติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณบดี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษาและ

งานพัฒนานักศึกษา 

งานการเงินและพัสด ุ งานบริการวชิาการและ

ถายทอดเทคโนโลย ี
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ภาพท่ี 3 โครงสรางการบริหารงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา  

 
 

 
นางสาวเจนจิรา   แกวมณี 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

 

   

 

นางสาวนิลวรรณ  ชมพูโคตร 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ 

(งานหองสมุดคณะ/ประชาสัมพันธ

ขาวสารฯ ) 

นางรัตติยา  ทวีกุล 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบตัิการ 

(งานจัดการเรียนการสอนและวัด

ประเมินผล/งานรับนักศึกษาฯ) 

นางสาวนฤทัย  นภาสกุลคู 

เจาหนาที่ชวยปฏิบัติการ 

(งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม/งานวารสารคณะ) 

 นางสาวเจนจิรา   แกวมณี 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

(หลักสูตร/ประกันคุณภาพฯ/

งานวิจัย/งานพัฒนาอาจารย/งาน

การจัดการความรูอาจารย)  

 

 

1.9 ภาระหนาที่ของสํานักงานคณบดี 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดประกาศการแบงสวนราชการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2559         

ขอ 8 สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย 4 งาน ดังนี ้

1) งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา  

วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา งานจัดการเรียนการ

สอน งานวัดและประเมินผล งานวิจัย งานหองสมุด งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งาน
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วินัยและความประพฤติและงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อํานวยความ

สะดวกใหความเห็น คําปรึกษา ขอเสนอแนะหรือแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผล

และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2) งานบริหารทั่วไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย  

เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานสารบรรณ งานประชุมและเลขานุการ งานบุคลากรและสวัสดิการ งานอาคาร

สถานที่ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อํานวยความสะดวก ใหความเห็น คําปรึกษา ขอเสนอแนะหรือแกไข

ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผลและปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3) งานการเงินและพัสดุ  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห  หรือ

วิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานจัดหาพัสดุ งานจัดทําเอกสารพัสดุในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

รับ-สงหนังสือ จัดทําและจัดเก็บหนังสืองานพัสดุและการเบิกจายงบประมาณอยางเปนระบบ ควบคุมและจําหนาย

พัสดุ และงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อํานวยความสะดวกใหความเห็น  คําปรึกษา 

ขอเสนอแนะ หรือแกไขปญหาที่ เกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวให เกิดสัมฤทธิผล และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ         

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4) งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา  

วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานบริการวิชาการ งานถายทอดเทคโนโลยี       งาน

สื่อสารองคกร และงานนโยบายและแผน อํานวยความสะดวก ใหความเห็น คําปรึกษา ขอเสนอแนะหรือแกไข

ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผลและปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

1.10  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

      1.10.1  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

      ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษาระบุบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสายงาน   

วิชาการศึกษา  ดังนี้ 

      1)  ลักษณะงานโดยทั่วไป 

           ในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษทางดานการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ทาง

การศึกษา การวิเคราะห การวิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสร

างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ การพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษา 

การจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริม

การวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติการศึกษาวิเคราะห

ผลงานจากการดําเนินการทางการศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
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      2)  ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

           ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง  ดังนี้ 

          นักวิชาการศึกษา    ระดับปฏิบัติการ 

          นักวิชาการศึกษา    ระดับชํานาญการ 

          นักวิชาการศึกษา    ระดับชํานาญการพิเศษ 

          นักวิชาการศึกษา    ระดับเชี่ยวชาญ 

1.10.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา วิเคราะห  

สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา งานดานหลักสูตร งานจัดการ

เรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานวิจัย งานหองสมุด งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรม

นักศึกษา งานวินัยและความประพฤติ และงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล อํานวยความสะดวก ใหความเห็น คําปรึกษา ขอเสนอแนะ  หรือแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผล และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

1.11 หนาที่รับผิดชอบหลัก 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 1) จัดทําแผนประกันคณุภาพการศึกษา (Action Plan) ประจําปการศึกษาของคณะ 

 2) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจําปการศึกษาของคณะ 

 3) ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาของคณะ 

 4) ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ จาก

คณะกรรมการผูประเมิน 

 5) รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ระดับหลักสูตร เสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําคณะ 

 6) รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ระดับคณะ เสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําคณะ 

 7) ดูแลและรับผิดชอบประสานงานใหความรูและความเขาใจแกบุคลากรในคณะ เรื่องการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 8) จัดเก็บเอกสารที่สงมาถึงงานประกันคุณภาพการศึกษาและประสานงานดานเอกสารใหหนวยงานที่

เก่ียวของ 
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 9) จัดโครงการและอบรมสรางความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรของคณะ 

 10) ประเมินความพึงพอใจดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศกึษา 

 11) จัดทาํแผนพัฒนากลไกควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ขององคประกอบตาง ๆ ท่ีมีผลตอการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 12) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพและบันทึก

ขอมูลผานระบบ Che QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

13) วางแผนการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

14) ดูแลและรับผิดชอบประสานงานดานหลักสูตร 

15) จัดประชุม จัดพิมพหนังสือราชการ รายงานผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศกึษา 

16) งานที่ไดรับมอบหมายจากจากหัวหนาสํานักงานคณบดี รองคณบดี และคณบดี 

 
 

 งานดานหลักสูตร 

1) จัดทําแผนผลิตบัณฑิตระยะ 5 ปของคณะใหสอดคลองกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ 

2) จัดทําแผนผลิตบัณฑิตทุกปการศึกษา  

3) ประสานงานการดําเนินการขอเปดหลักสูตร – ปรับปรุงหลักสูตร – ขอปดหลักสูตร 

4) จัดทําขอมูลการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลในหลักสูตร ไดแก การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/ การเสนอเปลี่ยนแปลงรายวิชากรณีพบขอผิดพลาด 

5) จัดทําขอการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ตอสภาวิชาการและสภามหาวิทาลัยตามลําดับ 

6) ตรวจสอบเอกสารการดําเนินงานของหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เก่ียวกับ

การดําเนินงานตาม มคอ.2 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวของ กอนนําเสนอตอคณบดีพิจารณา 

7) ประสานการเสนอขออนุญาตดําเนินการขอเปดหลักสูตร – ปรับปรุงหลักสูตรตอกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

8) ประสานการเสนอขอดําเนินการขอเปดหลักสูตร – ปรับปรุงหลักสูตร – ขอปดหลักสูตร-การขอ

เปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตร ตอคณะกรรมการประจําคณะ /สภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย 

9) ดําเนินการกรอกขอมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดและติดตามผลการ

พิจารณา 

งานดานพัฒนาอาจารย 

1) จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร ทุกระยะ 5 ป  

2) จัดทําแผนพัฒนาอาจารยทุกปการศึกษา 
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3) จัดโครงการใหความรูและทักษะทางดานวิชาการและวิชาชีพแกอาจารย 

4) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารยทุกปการศึกษา 

งานดานการวิจัย 

1) จัดทําแผนดําเนินงานดานการวิจัย 

2) รับผิดชอบการดําเนินการเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนท้ังแหลงทุนภายในและภายนอก 

3) การเบิก-จาย งบประมาณดําเนินโครงการวิจัยตามประกาศทุนวิจัย 

4) การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย 

5) การดําเนินการตามขั้นตอนการขอทุน โดยใชงบประมาณสวนตัว 

6) ติดตามขอมูลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยจากอาจารยและเจาหนาที่ในกรณีขอทุนภายในและ

ภายนอก 

7) รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการวิจัยและรายงานผลการดําเนินงานดานการวิจัยตอมหาวิทยาลัย 

8) ดูแลและใหขอมูลนักวิจัย/อาจารย เจาหนาที่ ที่ทําวิจัยในระบบรวมศูนยของมหาวิทยาลัย 

งานจัดการความรูของบุคลากรสายวิชาการ 

1) จัดทําแผนดําเนินงานการจัดการความรูทุกปการศึกษา 

2) ดําเนินการจัดการความรูสายวิชาวิชาการ ใหเปนไปตามระบบที่กําหนด 

3) รายงานผลการดําเนินการจัดการความรูสายวิชาการตอมหาวิทยาลัยตามรายไตรมาส 

4) เผยแพรการจัดการความรูแกสาธารชน 

5) ติดตามการนําผลจากการจัดการความรูไปใชประโยชนและรายงานผลตอผูบริหารคณะ 

6) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานการจัดการความรูทุกปการศึกษา 
 

  จากภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน ผูเขียนไดมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การ

ขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม และแนวทางการขอปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2562 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดมีประกาศ เรื่อง นโยบายเรงดวน

ดาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2565 นั้น  ซึ่งไดกําหนดนโยบายเรงดวน ดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ขอ 7 

กอนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใหหลักสูตรนําเสนอเอกสารแนวคิด (Concept paper) โดยผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ และสภา

มหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดยใหมีสาระสําคัญคลอบคุมตามท่ีประกาศกําหนด ผูเขียนจึงไดปรับปรุง คูมือ

ปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การขอเปดและพัฒนาหลักสูตรใหม และแนวทางการขอปรับปรุงหลักสูตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2565 ซึ่งเปนขั้นตอนไวใหสามารถปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง (Flow Chart) ตามประกาศท่ีอางถึง ดังนี้ 
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  สัญลักษณเบื้องตนในการเขียน Flow  Chart 

สัญลักษณ ช่ือเรียก ความหมาย 

 

 

กระบวนการ ใชเปนสัญลักษณ กระบวนการตอเนื่อง 

 

 

จุดเริ่มตน (Start)/ จุดสิ้นสุด 

(Stop) 

ใชเปนสัญลักษณ จุดเริ่มตนและ

จุดสิ้นสุด 

 

 

รับขอมูล และ แสดงผลขอมูล ใชเปนสัญลักษณ สําหรับการรับขอมูล 

และ แสดงผลขอมูล 

 

 

การปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

(Process) 

ใชเปนสัญลักษณ แสดงการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน 

 

 

 

การตัดสินใจ (Decision) ใชเปนสัญลักษณ จุดในการตัดสินใจ

เลือก 

 

 

จุดเชื่อมตอ ใชเปนสัญลักษณ การเชื่อมตอไปยัง

ขั้นตอนตางๆ  

 

 

ลูกศร (Flow Line) ใชเปนสัญลักษณ เปนตัวนําเสนอ

ทางการไหลของขั้นตอน 

 

 

ลูกศร (Flow Line) ใชเปนสัญลักษณ เปนตัวใหขอมูล

ยอนกลับ 

 

 

เอกสาร (Document) ใชเปนสัญลักษณแสดงเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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ข้ันตอนการเสนอขออนุมัติปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  

 (Flow Chart) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ผูดําเนินการ    ข้ันตอนการดําเนินการ 

      

     

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

รับเอกสารการเสนอขออนุมัติปรับปรุง/พัฒนา

หลักสูตร 

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

ดานหลกัสูตร 

เร่ิมตน 

A 

แกไขตามขอเสนอแนะ/พรอมไฟล PPT นําเสนอ อนญุาต 

แกไขตามขอเสนอแนะ/พรอมไฟล 

ทําบันทึกขอความและจัดทําเอกสารเสนอ

ขออนุมัติปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

แกไขตามขอเสนอแนะ 

ระยะเวลาดําเนินการ 2 เดือน 

เห็นชอบ 

นําเสนอการขออนุญาตฯ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอคณบดีพิจารณา  

เสนออธิการบดี เพ่ือขออนุญาตเสนอตอ 

กรรมการบริหารมหาวิทยายาลัย 

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

เสนอคณบดีพิจารณา 

ทําบันทึกขอความขออนุญาตเสนอ 

ตอคณะกรรมการประจําคณะ 
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เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 

เสนอคณบดีพิจารณา ลงนามในบันทึกขอความ 

เสนออธิการบด ีเพ่ือขออนุญาตเสนอตอสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

ทําบันทึกขอความขออนุญาตเสนอตอ 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

จัดสงงานสภามหาวิทยาลัย 

 

จัดทํารูปเลมจํานวน 20 เลม/ไฟล PPT  เสนําเสนอ 

จัดทํารูปเลมจํานวน 35 เลม/ไฟล PPT  เสนําเสนอ 

เสนอการขออนุญาตปรับปรุง/พัฒนาหลกัสูตร 

ตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
อาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 

เห็นชอบ 

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 

เห็นชอบ 

อาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 

อนุญาต 

เสนอการขออนุญาตปรับปรุง/พัฒนาหลกัสูตร 

ตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ 

ประสานเลขานุการคณะกรรมการประจํา

คณะ/อาจารยผูรบัผิดชอบสูตร 

เตรียมนําเสนอ 

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 
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อนุมัต ิ

ไมอนุมัติ 

เสนอการขออนุญาตปรับปรุง/พัฒนาหลกัสูตร 

ตอมหาวิทยาลยั 

สิ้นสุด 
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B 

เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

จัดทํา (ราง) หลักสูตร /แบบรายงานตามขอเสนอแนะสภาวิขาการ 

เห็นชอบ 

จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ และ แบบสรุปการแกไขตามขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯและจัดสง ผานระบบพจิารณาความสอดคลองของ

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO) ภายใน 7 วันนับต้ังแตวันที่สภาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ 

อนมุัติ 

จัดทํา (ราง) หลักสูตร /แบบรายงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการประจําคณะ 

ไมอนุมัติ 

ไมเห็นชอบ 

ใหขอเสนอแนะ/ปรับแก 

 

เจาหนาที่

ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 

ประสานงาน 

 

ใหขอเสนอแนะ/ปรับแก 

ใหขอเสนอแนะ/ปรับแก 

ส้ินสุด 

คณะ/อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ส้ินสดุ 

อาจารยผูรบัผิดชอบ 

หลักสูตร 

เห็นชอบ 

วิพากษหลกัสูตร 

จัดทํา (ราง) หลกัสูตร   

ใหขอเสนอแนะ/ปรับแก 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 2-3 เดือน 

ใหขอเสนอแนะ/ปรับแก 

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 

เสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณา อนุมัติใหเปดหลักสูตร 

เสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ กลั่นกรอง 

 

เจาหนาที่

ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 

ประสานงาน 

 

คณะ/อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

เจาหนาที่

ปฏิบัติงาน 

ดานหลักสูตร 

ประสานงาน 

 



18 
 

สวนที่ 2  

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 

2.1 หลกัเกณฑและวิธีปฏิบัติ 

 ในการปฏิบัติงานตามคูมือผูปฏิบัติงานตองรูรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/หลักการที่เก่ียวของโดยมีหนาท่ีตองศึกษา วางแผน  ประสานงานและปฏิบัติให

เปนไปตามแนวทางของคูมือเลมนี้ 

 1)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายเรงดวนดานการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2565 โดยมีการกําหนดถึงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังนี้  

  ขอ 3 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ควรมุงเนนหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-

based Curriculum) ในเชิงบูรณาการศาสตรเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูแบบองครวม (Holistic Learning) ซึ่ง

ครอบคลุมความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะที่สอดคลอง กับแนวคิดการพัฒนากําลังคนประแทศและสราง

สมรรถนะใหเกิดกับผูเรียนอยางนอยดังนี้ 

(1) สรรถนะหลัก หลักสูตรตองกําหนดใหมีการสรางสมรรถนะการเปนวิศวกรสังคมและ

สมรรถนะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial competencies) 

(2) สมรรถนะเฉพาะดาน หลักสูตรตองกําหนดใหมีการสรางสมรรถนะเฉพาะดานที่สอดคลอง

กับมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานสาขาวิชา หรือมาตรฐานที่เก่ียวของ 

(3) สมรรถนะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรตองกําหนดใหมีการสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิญญาณ และทักษะในการ

แกไขปญหา ที่ซับซอน (Critical thinking & Complex Problem solving) ทักษะดาน

การสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity & Innovation) ทักษะดานความรวมมือ การ

ทํางานเปนทีม และภาวะความเปนผูนํา (Collaboration, Teamwork & Leadership) 

ทั กษ าด าน ก ารสื่ อ ส าร  ส ารสน เท ศและการรู เท าทั น สื่ อ  (Communications, 

Information & Media literacy) ทักษะคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่ อสาร (Computing & ICT Literacy) โดยการบู รณาการกับรายวิชาตาง ๆ 

สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะดาน  

   ขอ 4 การพัฒนาหลักสูตรใหมหรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิม การออกแบบโครงสรางหลักสูตร

ควรประกอบดวยชุดวิชา (Module) ที่รวมออกแบบโดยผูเรียนหรือผูประกอบการ ที่ผูเรียนสามารถจัดการ
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เรียนรูไดดวยตนเอง สามารถเรียนไดทุกเวลา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การสะสมผลการเรียนในระบบคลัง

หนวยกิต และการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

   ขอ 5 การพัฒนาหลักสูตรใหมหรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิม ควรมุงการจัดรูปแบบการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อสงเสริมใหเกิด

การเรียนรูและจัดประสบการณการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยสรางความรวมมือ และสรางเครือขายกับ

องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรและสมาคมวิชาการและวิชาชีพ 

  ขอ 6 กําหนดโครงสรางหลักสูตรใหมีจํานวนหนวยรวมตลอดหลักสูตรตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาในชวงไมนอยกวา 120 หนวยกิต และไมเกิด 130 หนวยกิต ยกเวนหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพใหเปนไป

ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว กรณีหลักสูตรใดไมสามารถดําเนินไดใหระบุเหตุผลควรจําเปน เพ่ือ

ขอความเห็นชอบเปนกรณี ๆ ไป  

   ขอ 7 กอนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใหหลักสูตรนําเสนอเอกสารแนวคิด (Concept 

paper) ดังนี้ 

(1) สอดคลองกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตรของประเทศและมหาวิทยาลัย 

(2) ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีประชากรและ

กลุมตัวอยางครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

(3) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในลักษณะเดียวกันในสถาบันอุดมศึกษาอื่น แผนการรับ

และจํานวนนักศึกษาคงอยูยอนหลัง 3 ป 

(4) โครงสรางหลักสูตร สมรรถนะ ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง ที่สอดคลองกับอาชีพ 

ตําแหนงงาน จุดเดนหรือความแตกตางของหลักสูตร 

(5) ศักยภาพและความพรอมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

(6) ผลการวิเคราะหจุดคุมทุน 

(7) ขอมูลนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในชวงระยะ 5 ป การออกกลางคันของนักศึกษา

กรณีการปรับปรุงหลักสูตร 

(8) ขอมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวของที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564  

3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

ขอมูลจาก https://www.lpru.ac.th/ 
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2.2 กฎกระทรวง  

 1) กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 

 2) กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 

 3) กฎกระทรวง เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 

ขอมูลจาก https://www.mhesi.go.th/ 

 

2.3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

  1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2565  

2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2565 

3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

พ.ศ.2565 

4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง รายละเอียดผลลัพธการเรียนรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2565 

ขอมูลจาก https://www.mhesi.go.th/ 

 

ขอควรระวัง 

1) การอางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรจะตองอางอิงใหถูกตอง 

2) การอางอิงขอบังคับมหาวิทยาลัย จะตองอางอิงใหถูกตองและเปนปจจุบัน  
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สวนที่  3 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

  ประเด็นที่สําคัญที่จะตองเรงปรับปรุงและพัฒนาในการดําเนินงานดานหลักสูตร ของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหเปนไปตาม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายเรงดวนดาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2565  ซึ่งไดกําหนดนโยบาย

เรงดวน ดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ขอ 7 กอนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใหหลักสูตรนําเสนอ

เอกสารแนวคิด (Concept paper) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดยใหมีสาระสําคัญคลอบคุมตามที่

ประกาศกําหนด ผูเขียนจึงไดปรับปรุง คูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2565 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ สามารถ

ใชเปนแนวทางในการดําเนินตามข้ันตอนไดอยางถูกตองและชัดเจนตอไป โดยมีรายละเอียดท่ีปรับปรุง ดังนี้ 

3.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

3.1.1 การเสนอขอพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (Concept paper) 

ข้ันตอนท่ี1 กระบวนการขอพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีขั้นตอนและกระบวนการดังตอไปนี้ 

1) เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

   จัดทําเอกสารการขอเสนอการเปดหลักสูตรใหม (Concept paper) ตามแบบฟอรม

ที่ มหาวิทยาลัยกําหนดโดยจะตองครอบคลุม ประเด็นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง เรื่อง นโยบายเรงดวนดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ลงวันที่ 9 เมษายน 2565 

(ปรับปรุงหลักสูตรเดิมไมตองทํา)  

 (2 เสนอคณบดี 

เพ่ือพิจารณาเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม (Concept paper) 

ปญหาและแนวทางแกไข 

  การกําหนดแบบฟอรมเอกสารการเปดหลักสูตรใหมมีหลายประเด็นที่อาจารย

ผูรับผิดชอบไมเขาใจทําใหมีการแกไขขอมูลและเกิดความเขาใจคลาดเคล่ือน 
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   ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   

1) ทําบันทึกขอความพรอมแนบเอกสารท่ีเก่ียวของ และอธิบายวิธีการและใหคําแนะนําที่

ถูกตอง   

2) เผยแพรเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม (Concept paper) ที่ผานความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัย เพื่อเปนตัวอยางใหผูเก่ียวของ และเผยแพรผานทางเว็บไซตคณะและ

ชองทางตาง ๆ เพ่ือใหผูเก่ียวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางไดอยางถูกตอง 

 (3) เสนออธิการบดี  

3.1 เพ่ือขออนุญาตเสนอเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม(Concept paper) ตอ 

        คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

3.2 อธิการบดี อนุญาตใหนําเสนอเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม (Concept paper)ตอ 

       คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

3.3 เจาหนาที่ปฏิบัติงานหลักสูตร ประสานงานเลขานุการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

               เพื่อทราบวันเวลา จํานวนเลม ในการนําเสนอเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม(Concept  

      paper) ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ   

3.4 เจาหนาที่ปฏิบัติงานหลักสูตร ประสานอาจารยผูรับผิดชอบ ใหดําเนินการดังนี้ 

1) จัดทํารูปเลมตามจํานวน ที่งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

              และแจงวันเวลาที่จัดสง 

2) แจงวันและเวลาที่ อาจารยผูรับผิดชอบจะตองนําเสนอเอกสารการเปดหลักสูตรใหม   

             (Concept paper) ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และขอรายชื่อผูเขารวม 

          นําเสนอ 

3) จัดทําขอมูลนําเสนอ (PPT) และใหจัดสงกอนวันที่มีการประชุมลวงหนาอยางนอย 2 วัน  

  (4) นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

4.1  คณบดีและอาจารยผูรับผิดชอบนําเสนอการขอเปดหลักสูตรใหม (Concept paper) ตอ 

      คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

   4.2 อาจารยผูรับผิดชอบแกไขตามขอเสนอแนะ 

  (5) นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ  

5.1 อาจารยผูรับผิดชอบขออนุญาตนําเสนอการขอเสนอพัฒนา ตอคณะกรรมการประจําคณะ 

5.2 อาจารยผูรับผิดชอบนําเสนอเอกสารการขอเสนอพัฒนา (Concept paper) ตอ 

     คณะกรรมการประจําคณะ 
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5.3 อาจารยผูรับผิดชอบแกไขเอกสารการขอเสนอพัฒนา (Concept paper) ตาม 

      ขอเสนอแนะ  

  (6) อธิการบดี  

6.1 เพ่ือขออนุญาตเสนอเอกสารการขอเสนอพัฒนา (Concept paper) ตอคณะกรรมการ 

        สภาวิชาการ 

6.2 อธิการบดี อนุญาตใหนําเสนอเอกสารการขอเสนอพัฒนา (Concept paper)ตอ 

       คณะกรรมการสภาวิชาการ 

6.3 เจาหนาที่ปฏิบัติงานหลักสูตร ประสานงานเลขานุการ คณะกรรมการสภาวิชาการ        

       เพ่ือทราบวันเวลา จํานวนเลมในการนําเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม (Concept  

                paper) เสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการ   

6.4 เจาหนาที่ปฏิบัติงานหลักสูตร ประสานอาจารยผูรับผิดชอบ ใหดําเนินการดังนี้ 

(1) จัดทํารูปเลมเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม (Concept paper) ตามจํานวน ที่งาน 

   เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ กําหนดและแจงวันเวลาที่จัดสง 

(2) แจงวันและเวลาที่ อาจารยผูรับผิดชอบจะตองนําการขอเปดหลักสูตรใหม (Concept  

           paper)เสนอตอ คณะกรรมการสภาวิชาการและขอรายชื่อผูเขารวมนําเสนอ 

(3) จัดทําขอมูลนําเสนอ (PPT) และใหจัดสงกอนวันที่มีการประชุมลวงหนาอยางนอย 2 วัน  

  (7) นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ   

7.1 คณบดีและอาจารยผูรับผิดชอบนําเสนอการขอเสนอพัฒนาตอคณะกรรมการสภาวิชาการ   

7.2 อาจารยผูรับผิดชอบแกไขเอกสารการขอเสนอพัฒนา(Concept paper) ตาม 

     ขอเสนอแนะ 

  (8) ประสานงานสภามหาวิทยาลัย  

8.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานหลักสูตร ประสานงานเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบวัน 

     เวลา จํานวนเลม ในการนําเสนอเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม (Concept paper)  

     ตอสภามหาวิทยาลัย  

8.4 เจาหนาที่ปฏิบัติงานหลักสูตร ประสานอาจารยผูรับผิดชอบ ใหดําเนินการดังนี้ 

1) จัดทํารูปเลมเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม (Concept paper) ตามจํานวน ที่งาน 

           เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กําหนดและแจงวันเวลาที่จัดสง 

2) แจงวันและเวลาที่ อาจารยผูรับผิดชอบจะตองนําเสนอการขอเปดหลักสูตรใหม  

   (Concept paper) เสนอตอสภามหาวิทยาลัย และขอรายชื่อผูเขารวมนําเสนอ 
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3) จัดทําขอมูลนําเสนอ (PPT) และใหจัดสงกอนวันที่มีการประชุมลวงหนาอยางนอย 2 วัน  

  (9) นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ   

9.1 คณบดีและอาจารยผูรับผิดชอบนําเสนอการขอเสนอพัฒนาตอสภามหาวิทยาลัย  

9.2 อาจารยผูรับผิดชอบแกไขเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม (Concept paper) ตาม 

       ขอเสนอแนะ 

  (10) การนําเสนอการขอเสนอพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย  

   10.1 เห็นชอบการขอเปดหลักสูตรใหมใหดําเนินการข้ันตอนที่ 2 ตอไป 

10.2 ไมเห็นชอบ การเปดหลักสูตรใหม (Concept paper) ถือวา สิ้นสุดเปดหลักสูตรใหม 

 

ข้ันตอนท่ี 2 กระบวนการจัดทําหลักสูตรใหม /หลักสูตรปรับปรุง  

   2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  

 (1) เสนอโครงการการขอจัดทําหลักสูตรใหม /หลักสูตรปรับปรุง 

  เพ่ือเสนอกรอบและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหม /หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร 

และเสนอของบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการ ตามเอกสารการขอเปดหลักสูตรใหม

(Concept paper) และปรับปรุงหลักสูตรเดิมตามเหตุผลที่จําเปน   

(2) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม /หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร 

  เพ่ือทําหนาที่ดําเนินการในการการพัฒนาหลักสูตรใหม /หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร 

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

(3) สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ผูรับบริการ ตลาดแรงงานและสังคม 

   หลักสูตรตองมีการประเมินความตองการบัณฑิตในตลาดแรงงานและสังคมเพ่ือ

สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร สอดคลองกับการขอเปดหลักสูตรใหม (Concept paper) และ

ปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ปญหาและแนวทางแกไข 

  ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการไมเขียนรายละเอียดหรือระบุขั้นตอนในการขอปรับปรุง

หลักสูตรใหชัดเจน โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหลักสูตรจะตองจัดสงขั้นตอนในการขอปรับปรุง

หลักสูตรใหและอธิบายกระบวนการโดยละเอียด 

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   

1) จัดทําตัวอยางแบบเสนอโครงการการขอปรับปรุงหลักสูตร พรอมแนบข้ันตอนในการขอ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยอธิบายกระบวนการในขั้นตอนใหละเอียด 
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2) เผยแพรตัวอยางแบบเสนอโครงการการขอปรับปรุงหลักสูตร พรอมแนบขั้นตอนในการ

ขอปรับปรุงหลักสูตร ผานทางเว็บไซตคณะและชองทางตาง ๆ เพ่ือใหผูเก่ียวของสามารถ

นําไปใชเปนแนวทางไดอยางถูกตอง 

2.2 จัดทํา (ราง) หลักสูตร  

(1) จัดทํา (ราง) หลักสูตร  

การจัดทํา (ราง) หลักสูตรจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดตาม

แบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

(2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 

หลักสูตรตองผานการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเปน

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 คน และหากสาขาวิชานั้นมีองคกรวิชาชีพใหมีองคกร

วิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย 1 คน 

(3) เสนอคณะกรรมการประจํา  

   1) เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะและความเห็นชอบหลักสูตร 

   2) แกไข (ราง) หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 

(4) เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

 1) เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรกอนนําเสนอสภาวิชาการ 

  2) แกไข (ราง) หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

(5) เสนอสภาวิชาการ 

1) เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะและความเห็นชอบหลักสูตร 

2) แกไข (ราง) หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 

(6) เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 

1) เพ่ือใหขอเสนอแนะและอนุมัติหลักสูตร 

2) แกไข (ราง) หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และจัดทําเปนรูปเลมฉบับ   

   สมบูรณ 

(7) จัดสงหลักสูตรฉบับสมบูรณท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงไปยังสํานักงาน 

     คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ  

   จัดสงหลักสูตรฉบับสมบูรณท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ ผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO) ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่สภาอนุมัติหรือ

ใหความเห็นชอบ (ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1) ว 1228 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง สงคืน
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หลักสูตรเพ่ือจัดทํ าขอมูลหลักสูตรเข าสู ระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO)) 

(8)กรณี ท่ีหลักสูตรใดเกี่ยวกับองคกรวิชาชีพ  ใหมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตร ท่ีสภา 

   มหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ใหองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการรับรอง 

1) เอกสารหลักสูตร จํานวน 1 เลม 

2) แผนซีดีหลักสูตร จํานวน 1 แผน 

ปญหาและแนวทางแกไข 

1) ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการจัดทํารายละเอียด (ราง) หลักสูตร ไมเปนไปตามแบบฟอรม

ของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหลักสูตรจะตองตรวจสอบการจัดทํา

เอกสาร (ราง) หลักสูตรใหเปนไปตามหัวขอที่กําหนด และสงใหผูรับผิดชอบแกไขใหถูกตอง

ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2) การอางอิง ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของกับหลักสูตรไมตรงตาม 

ระเบียบ ขอบังคับ และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของที่ใชในปจจุบัน และ/หรือ มาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาวิชา (ถามี) โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหลักสูตรจะตองตรวจสอบ ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือ เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของ และสงใหผูรับผิดชอบแกไขการอางอิง ระเบียบ 

ขอบังคบั หรือ เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของท่ีใชในปจจุบันใหถูกตอง 

3) การเขียนรายละเอียดของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมครบถวนและไมเปนไปตาม

แบบฟอรมที่กําหนด โดยเจาหนาที่จะตองอธิบายการเขียนใหถูกหลักและสําเนาเอกสาร

ตัวอยางการเขียนที่ถูกตองใหนําไปปรับแก 

 

   ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   

เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร หรือ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา .....  คณะควรจัดสงขอมูลใหกับสาขาวิชา ดังนี้  

1) มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (ถามี) ระเบียบ ขอบังคับ และเกณฑมาตรฐานที่

เก่ียวของที่ใชปจจุบัน 

2) ขั้นตอนการนําเสนอ (ราง) หลักสูตร 

3) แบบฟอรมการจัดทํา (ราง) หลักสูตรที่ใชปจจุบัน  

4) แจงชองทางการดาวนโหลดแบบฟอรม /ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เกณฑมาตรฐาน

ที่เก่ียวของท่ีใชปจจุบัน 
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ขอควรระวัง 

 1) เอกสารการขอเสนอการเปดหลักสูตรใหม (Concept paper) จะตองมีขอมูลครบถวนตามประกาศ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายเรงดวนดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ลงวันที่ 9 เมษายน 

2565 นั้น  ซึ่งไดกําหนดนโยบายเรงดวน ดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ขอ 7 กอนพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร ใหหลักสูตรนําเสนอเอกสารแนวคิด (Concept paper)  ทั้งนี้ ปรับปรุงหลักสูตรทําควบคับ เอกสาร

แนวคิด (Concept paper)     

  2) เอกสารหลักสูตร จะตองตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ดังนั้นจะตองระมัดระวังเรื่องของขอมูลสวน

บุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 อยางเครงครัด 

 

3.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน (เทคนิคถามตอบ) 

 

3.2.1  การเสนอขอพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (Concept paper) 

ขอ ถาม ตอบ 

1 แบบฟอรมการขอเสนอการเปดหลักสูตรใหม

แล ะป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร เดิ ม   (Concept 

paper)  หาไดจากที่ไหน  

เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

https://www.lpru.ac.th/ 

คลิกไปที่ คณะ/หนวยงาน  เลือกหนวยงานภายใน 

คลิกไปที่ งานบริการการศึกษา  เลือกเมนู พัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  ไปที่แบบฟอรมนําเสนอ 

2 ในการนําเสนอขอมูลในเอกสารการขอเสนอ

การเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร

เดิม  (Concept paper) ควรประกอบไปดวย

อะไรบาง  

เอกสารการขอเสนอการเปดหลักสูตรใหมและ

ปรับปรุงหลักสูตรเดิม  (Concept paper) จะตองมี

หัวขอเปนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง เรื่อง นโยบายเรงดวนดานการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร ลงวันท่ี 9 เมษายน 2565 ลงนาม

คําสั่งโดยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางนั้น  

ซึ่งไดกําหนดนโยบายเรงดวน ดานการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร ขอ 7 กอนพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร ใหหลักสูตรนําเสนอเอกสารแนวคิด 

(Concept paper) ดังนี้ 

(1) สอดคลองกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร

ของประเทศและมหาวิทยาลัย 
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ขอ ถาม ตอบ 

(2) ผลการศึกษาความตองการของ

ตลาดแรงงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี

ประชากรและกลุมตัวอยางครอบคลุมผูมี

สวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

(3) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใน

ลักษณะเดียวกันในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

แผนการรับและจํานวนนักศึกษาคงอยู

ยอนหลัง 3 ป 

(4) โครงสรางหลักสูตร สมรรถนะ ผลลัพธการ

เรียนรูที่คาดหวัง ที่สอดคลองกับอาชีพ 

ตําแหนงงาน จุดเดนหรือความแตกตางของ

หลักสูตร 

(5) ศักยภาพและความพรอมตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรขอมูลอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตร 

(6) ผลการวิเคราะหจุดคุมทุน 

(7) ขอมูลนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในชวง

ระยะ 5 ป การออกกลางคันของนักศึกษา

กรณีการปรับปรุงหลักสูตร 

(8) ขอมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวของที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  

3 ใครเปนผูรับผิดชอบในการนําเสนอตอ

คณะกรรมการชุดตางๆ  

ผูรับผิดชอบในการนําเสนอ มีดังนี้ 

(1) คณบด ีหรือ รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย  

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน กรณี 

ปรับปรุงหลักสูตร 

(3) อาจารยผูรับผิดชอบ ขอเปดหลักสูตรใหม 

กรณี ที่ขอเปดหลักสูตรใหม  
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ขอ ถาม ตอบ 

4 การจัดทําเอกสารเสนอตอคณะกรรมการชุด

ตาง ๆ ใครเปนผูรับผิดชอบ  /จํานวนเลม/

จัดสงเอกสารเพ่ือเสนอคณะกรรมการแตละ

ชุดเสนอที่หนวยงานไหน  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รับผิดชอบดําเนินการ 

โดยดําเนินการดังนี้  

(1) จั ด ทํ า รู ป เล ม เส น อ ก รรม ก ารบ ริ ห าร

มหาวิทยาลัย จํานวน 20 เลม จัดสงที่งาน

สภามหาวิทยาลัย  

(2) จัดทํารูปเลมเสนอกรรมการประจําคณะ 

จํานวน 12 เลม จัดสงที่สํานักงานคณบดี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งาน

บริหารงานทั่วไป  

(3) จัดทํารูปเลมเสนอกรรมการสภาวิชาการ 

จํ าน วน  2 0  เล ม  จั ด ส งที่ ก อ งบ ริ ก า ร

การศึกษา งานหลักสูตร 

(4) จั ด ทํ า รู ป เล ม เส น อ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า

มหาวิทยาลัยภายใน จํานวน 15 เลม / 

จัดทําเพ่ิม 15 เลม กรณีไมมีการแกไข  และ

หากมีการแกไขใหจัดทํา จํานวน 30 เลม 

จัดสงท่ีงานสภามหาวิทยาลัย 

5 ความสอดคลองกับน โยบาย แผน และ

ยุทธศาสตรของประเทศและมหาวิทยาลัย 

สามารถหาขอมูลไดจากที่ไหน  

เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏําลําปาง  

https://www.lpru.ac.th/ 

คลิกไปที่ คณะ/หนวยงาน  เลือกหนวยงานภายใน 

คลิกไปที่ กองนโยบายและแผน   เลือกเมนูแผน

ยุทธศาสตร  

6 ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน 

และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีประชากรและ

กลุมตัวอยางครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุก

ภาคสวน ควรดําเนินการอยางไร 

ทําในรูปแบบของการวิจัย  

7 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในลักษณะ

เดียวกันในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน แผนการรับ

และจํานวนนักศึกษาคงอยูยอนหลัง 3 ป 

ขอขอมูลไดจากงานบริการการศึกษาและพัฒนา

นักศึกษาคณะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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ขอ ถาม ตอบ 

8 โครงสรางหลักสูตร สมรรถนะ ผลลัพธการ

เรียนรูที่ คาดห วัง ที่ สอดคลองกับอาชีพ 

ตําแหนงงาน จุดเดนหรือความแตกตางของ

หลักสูตร หาขอมูลไดจากที่ไหน  

(1) โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรกําเองไดตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีเก่ียวของกําหนอ 

(2) โครงสรางและรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

สามารถหาไดที่  เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง https://www.lpru.ac.th/ 

คลิกไปที่ คณะ/หนวยงาน  เลือกหนวยงานภายใน 

คลิกไปที่ งานบริการการศึกษา  เลือกเมนู พัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

9 ศักยภาพและความพรอมตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารยประจําหลักสูตร จะดูขอมูลและ

รายละเอียดประกอบไดจากที่ไหน  

เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

https://www.lpru.ac.th/ 

คลิกไปที่ คณะ/หนวยงาน  เลือกหนวยงานภายใน 

คลิกไปที่ งานบริการการศึกษา  เลือกเมนู พัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  ประกาศ/แนวปฏิบัติ/เกณฑ

มาตรฐาน  

10 ผลการวิเคราะหจุดคุมทุน 1. มีแบบฟอรมตัวอยางการคํานวณผลการ

วิเคราะหจุดคุมทุน โดยสามารถขอไดที่งานบริการ

การศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะฯ 

2. ขอมูลเชิงตัวเลขที่จะนํามาวิเคราะหตนทุน ให

ขอขอมูลที่งานแผนฯ คณะฯ 

11 ขอมูลนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในชวง

ระยะ 5 ป การออกกลางคันของนักศึกษา

กรณีการปรับปรุงหลักสูตร 

ขอขอมูลเชิงสถิติไดท่ีงานบริการการศึกษาและพัฒนา

นักศึกษา คณะฯ 

 

3.2.2  ข้ันตอนที่ 2 กระบวนการจัดทําหลักสูตรใหม /หลักสูตรปรับปรุง  

ขอ ถาม ตอบ 

1 แบบฟอรมจัดทํารูปเลมหลักสูตรหาไดจากที่

ไหน  

เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

https://www.lpru.ac.th/ 

คลิกไปที่ คณะ/หนวยงาน  เลือกหนวยงานภายใน 
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ขอ ถาม ตอบ 

คลิกไปที่ งานบริการการศึกษา  เลือกเมนู พัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร   

2 ใครเปนผูรับผิดชอบในการนําเสนอตอ

คณะกรรมการชุดตางๆ  

ผูรับผิดชอบในการนําเสนอ มีดังนี้ 

(1)  คณบดี หรือ รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย  

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน กรณี 

ปรับปรุงหลักสูตร 

(3) อาจารยผูรับผิดชอบ ขอเปดหลักสูตรใหม 

กรณี ที่ขอเปดหลักสูตรใหม  

3 การจัดทําเอกสารเสนอตอคณะกรรมการชุด

ตาง ๆ ใครเปนผูรับผิดชอบ  /จํานวนเลม/

จัดสงเอกสารเพ่ือเสนอคณะกรรมการแตละ

ชุดเสนอที่หนวยงานไหน  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รับผิดชอบดําเนินการ 

โดยดําเนินการดังนี้  

(1) จั ด ทํ า รู ป เล ม เส น อ ก ร รม ก า รบ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัย จํานวน 20 เลม จัดสงที่งาน

สภามหาวิทยาลัย  

(2) จัดทํารูปเลมเสนอกรรมการประจําคณะ 

จํานวน 12 เลม จัดสงท่ีสํานักงานคณบดีคณะ

ม นุ ษ ย ศ าส ต ร แ ล ะ สั งค ม ศ าส ต ร  ง าน

บริหารงานทั่วไป  

(3) จัดทํารูปเลมเสนอกรรมการสภาวิชาการ 

จํานวน 20 เลม จัดสงท่ีกองบริการการศึกษา 

งานหลักสูตร 

(4) จัดทํารูปเลมเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ภายใน จํานวน 15 เลม / จัดทําเพ่ิม 15 เลม 

กรณีไมมีการแกไข  และหากมีการแกไขให

จัดทํา จํานวน 30 เลม จัดส ง ท่ี งานสภา

มหาวิทยาลัย 

4 การกรอกขอมูลในหลักสูตร CHECO  จะตอง

ทําอยางไหร และจะตองดําเนินการใหแลว

เสร็จเมื่อไหร  

1) การดําเนินการกรอกขอมูลในหลักสูตร CHECO  

จะดําเนินการโดยเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานหลักสูตร 

แตอาจารยผูรับผิดชอบจะตองจัดสงขอมูลมายังคณะ 

ดังนี้ 
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ขอ ถาม ตอบ 

1.1) รายละเอียดหลักสูตร   

-ที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

และไดแกไขตามขอเสนอเรียบรอยแลว  

- รวมเลมสมบูรณโดยไมแยกไฟล  โดยให

บรรจุรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติ

เห็นชอบดวย และใหจัดทําเปนไฟลเดียว  

- จัดสงเปนไฟล Word และ ไฟล PDF  

 1.2) จัดทํารายงานสรุปผลการปรับปรุงและ

แกไขตามขอเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย รับรองโดย

ประธานสาขาวิชาและหรืออาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร  

2) เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานหลักสูตร ในฐานะ admin 

ของคณะ ดําเนินการกรอกขอมูลในหลักสูตร CHECO  

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับตั้งแตที่

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  

5 เมื่อกรอกขอมูลในหลักสูตรในระบบ CHECO   

เรียบรอยแลวตองทําอยางไร 

1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานหลักสูตร ทําบันทึกขอความ 

แจงอธิการบดี เพ่ือยืนยันการกรอกขอมูลในหลักสูตร

ในระบบ CHECO  โดยสมบูรณ และมหาวิทยาลัยโดย

กองบริการการศึกษาจะตองกดสงในฐานะ admin 

มหาวิทยาลัย และแจงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ทราบ  

2 ) เจ าหน าที่ ปฏิ บั ติ งานหลั กสูต ร ประสาน กับ

เจ าห น าที่  ส ป .อ ว . ที่ ดู แ ล งาน ห ลั ก สู ต ร  ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือติดตามการพิจารณา

ความสอดคลองของหลักสูตรในระบบ CHECO และ

แจงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทราบเปนระยะๆ 

6 หลักสูตรผานการพิจารณาในระบบCHECO 

ตองทําอยางไร 

1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานหลักสูตร เซฟไฟลหลักสูตรใน

ระบบ CHECO และจัดสงไฟลใหอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร จัดทําเปนรูปเลมสมบูรณ และจัดสงใหคณะ
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ขอ ถาม ตอบ 

จํานวน 2 เลม และตามที่หลักสูตรตองการ เพื่อสงไป

ประทับตรารับรองการพิจารณาความสอดคลองของ

หลักสูตรในระบบ CHECO  

2) รับรูปเลมสมบูรณที่ประทับตรารับรองการพิจารณา

ความสอดคลองของหลักสูตรในระบบ CHECO และ

จัดสงคนืใหสาขาวิชา เพ่ือใชอางอิงตอไป  

 

3.3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  
 

3.3.1 ปญหา อปุสรรค ของผูปฏิบัติงานหลักสูตร 
  

ข้ันตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

การเสนอขอพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

(Concept paper) 

ดวยมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดการใหมี

การการเสนอขอพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร (Concept paper) ซ่ึงเปนการ

ดําเนินการตามประกาศฯ ที่ กํ าหนด 

ดังนั้น การจัดทําขอมูลจะตองครบถวน

ตามท่ีกําหนด แตพบปญหาคือ อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรยังไมเขาใจ หรือมี

ความเขาใจที่ผิดประเด็น ทําใหการจัดทํา

ขอมูลไมครบถวน เกิดการแกไขจากการ

เสนอตอที่ประชุมในชุดตาง ๆ  

ทั้งนี้ หากเปนหลักสูตรปรับปรุงตาม

รอบระยะจะสงผลผลกระทบตอหลักสูตร

ดังนี้  

1) ไมสามารถเปดรับนักศึกษาในป

การศึกษาถัดไปได  เนื่ องจาก

เนื่องจากหลักสูตรยังไมผานการ

พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย 

2) มีผลกระทบตอ กองทุนกูยืมเพ่ือ

การแกไขปญหาและอุปสรรคที่จะ

ไมใหเกิดผลกระทบตอการปรับปรุง

หลักสูตร มีดังนี้  

1) จัดทําบันทึกขอความ แจง

ไปยังสาขาวิชาเพ่ือทราบรอบการ

ปรับปรุงหลักสูตร และแจงขั้นตอน

การดําเนินการ เพื่อใหหลักสูตร

สามารถวางแผนการดําเนินการใน

การเสนอขอปรับปรุงไดทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนดและไมเกิดผล

กระทบ 

2 )  จั ด เต รี ย ม เอ ก ส า ร ท่ี

เกี่ยวของกับการปรับปรุงหลักสูตร 

เชน  เกณ ฑ มาตรฐานหลักสู ตร 

ขอบังคับ ประกาศ และแนวทาง

การดําเนินการจัดทําหลักสูตร สง

ให ส า ข า วิ ช าที่ จ ะ ดํ า เนิ น ก า ร

ปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในรูปแบบ



34 
 

ข้ันตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

การศึกษา (กยศ.) เนื่องจากสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรให

เปดสอนชา จะสงผลตอนักศึกษา

ที่สมัครเรียนกรณีที่ประสงคที่

นักศึกษาจะกูยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) เนื่องจากจะตองมีการ

ยืนยันการปรับปรุงหลักสูตรตอ

กองทุนให กูยืม เพื่ อการศึกษา 

(กยศ.) เพ่ือพิจารณาใหอัตราการ

กู ยื ม เพื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ให แ ก

นักศึกษาแตละหลักสูตร  

ของไฟลขอมูล/เอกสาร เพื่ อใช

ประกอบการจัดทําหลักสูตร  

3) ประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการนําเสนอหลักสูตร 

ไดแก  

3.1 งานบริหารทั่วไป ของ

คณ ะฯ กรณี ที่ จ ะต องนํ า เสนอ

คณะกรรมการประจําคณะ 

3.2 กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรณ ีท่ี

จะตองนําเสนอตออนุกรรมการ

กลัน่กรองหลักสูตร/สภาวิชาการ  

3.3 งานสภามหาวิทยาลัยฯ 

กรณี ท่ีจะนําเสนอตอสภาภายใน 

และนําเสนอตอสภาชุดใหญ   

ทั้งนี้ เพ่ือทราบวันเวลา และ

การจัดเตรียมเอกสารที่จะนําเสนอ

ตอคณะกรรมการแตละชุด และ

แจงไปยังสาขาวิชาเพื่อทราบและ

จัดเตรียมความพรอมใหทันตามที่

กําหนด  
 

ขอควรระวัง 

1) การจัดทําเอกสารการขอพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร (Concept paper) จะมี
การหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพ่ือสนับสนุน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองระบุแหลงอางอิง
ใหชัดเจน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหลักสูตจะตองชวยในการกลั่นกรองขอมูล เพ่ือใหการจัดทํา

ขอมูลเปนดวยความเรียบรอยและนาเชื่อถือ 
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2) การจัดทําการขอพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร (Concept paper) และการจัดทํา

ราง หลักสูตร สิ่งที่ตองระมัดระวัง คือ เรื่องของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 อยางเครงครัด  

 
3.3.2  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

 เมื่อทราบถึงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผูเขียนจึงสรุปแนวทางในการไขปญหา

และพัฒนาดังนี้ 

1. ควรมีการรวบรวมปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอขอปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

(Concept paper) ของแตละหลักสูตรเพ่ือใชเปนแนวทางการปรับปรุง แกไข และพัฒนาการ

นําเสนอขอปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  (Concept paper) ของคณะเปนไปดวยความเรียบรอย

และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค 
2. ควรมีการปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานหลักใหเปนปจจุบันเสมอ เนื่องจากในการดําเนินงานหลักสูตรจะ

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

แนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานดานหลักสูตรที่มหาวิยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ 

3. การใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษา ผูปฏิบัติงานจะตองมีเอกสารท่ีใชอางอิงประกอบการแนะนําที่

ถูกตองและเปนปจจุบัน 

4. เผยแพรขอมูลที่เก่ียวของที่ใชอางอิงผานเว็บไซต หรือ ระบบสารบรรณออนไลนของคณะ ที่

สามารถดาวนโหลดและเขาไปคนหาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนขอมูลปจจุบัน 

 

 ผลจากการจัดทําคูมือ ฉบับนี้ จึงนับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจําจากงานดาน

ตางๆ ที่ยังมีอีกมากมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก  ราบรื่น  ปราศจากอุปสรรคที่จะขัดขวาง

ความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิบัติหนาที่ราชการ  ผูจัดทํามีความยินดีเปนอยางย่ิงหากคูมือ

เลมนี้จะสามารถเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานหรือเปนแนวทางในการจัดทําคูมือเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการ

พัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 

********************************* 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

โทรศัพท  0-8176-50828  

E-mail   jenjiranan@hotmail.com 

จํานวนบุตร  2 คน (ชาย 1 คน /หญิง 1 คน )  

 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบัญชี)   วิทยาลัยโยนก   2544 

อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี)  โรงเรียนลําปางพณิชยการ 

และเทคโนโลยี 

2542 
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ประวัติการทํางาน (จํานวน 24 ป ) 

ตําแหนง หนวยงาน ป พ.ศ. 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ  

(รักการในตําแหนงหัวหนางาน 

บริการการศึกษาฯ) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2565- ปจจุบัน 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ    

(ปฏิบัติหนาที่ตําแหนงหัวหนางาน

บริการการศึกษาฯ) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

2562- 2565 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

(หัวหนางานบริการการศึกษาฯ)   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

2561 -2562 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2553- 2561 

หัวหนางานพัสดุ  มหาวิทยาลัยโยนก 2552-2553 

เลขานุการคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยโยนก 2548-2552 

เจาหนาที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยโยนก 2544-2548 

เจาหนาที่ธุรการ วิทยาลัยโยนก 2542-2544 

 

ประสบการณการเขารวมอบรมและการพัฒนาตนเอง 

วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 

30 เมษายน 2564 3 ชั่วโมง การศึกษาบทเรียนหมวดการพัฒนา

ทักษะ  (Skill  Development) :

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ หัวขอ การใช 

Microsoft excel เพื่อการบริหาร

ขอมูล 

สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 

13 มกราคม 2564 6 ชั่วโมง อบรมเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง พ.ศ.2563 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง 
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 

8 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง การบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management)      

สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 

วันท่ี 23 สิงหาคม 

2563 

6 ชั่วโมง การขอรับการรับรองจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย:รับรู เรียนรูและ 

เขาใจ” 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

2 สิงหาคม 2563 3 ชั่วโมง การศึกษาบทเรียน 

 (Attendance Report : 

Summary) หมวดการพัฒนาองค

ความรู (Knowledge 

Development)  

หลักสูตร :: การอํานวยการ การ

ติดตามงานและการกระจายงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 

30 กรกฎาคม 2563 3 ชั่วโมง การศึกษาบทเรียน (Attendance 

Report : Summary) หมวดการ

พัฒนาสมรรถนะหลักของขาราชการ

พลเรือน (Core Competency 

Development)  

หลักสูตร :: การบริการที่เปนเลิศ 

สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 

พฤษภาคม 2563 3 ชั่วโมง การศึกษาบทเรียน  (Attendance 

Report : Summary) หมวดการ

พัฒนาองคความรู (Knowledge 

Development) 2 พ.ค.2563 

หลักสูตร :: การวางแผนทางกาวหนา

ในอาชีพ 

สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 

มกราคม 2563 3 ชั่วโมง การศึกษาบทเรียน  

(Attendance Report : Summary) 

หลักสูตร PC40 :: การวิเคราะหความ

จําเปนในการฝกอบรม 

สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 



44 
 

วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 13 

กุมภาพันธ 2563 

6 ชั่วโมง อบรม พัฒนาและประเมินระบบ

บริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

กิจกรรม “บมเพาะคุณภาพการศึกษา

สูความเปนเลิศ”  

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง 

มกราคม-พฤษภาคม 

2562 

3 ชั่วโมง การบริหารทรัพยากรบุคคล “การ

วางแผนทางกาวหนาในสายอาชีพ” 

รุนที่ 3/2562 : 

สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 

เมษายน-กรกฎาคม 

2562 

3 ชั่วโมง การบริหารอยางมืออาชีพ “ภาวะ

ผูนํา” (Leadership) รุนที่ 3/2562 

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (HRD: e-

Learning)  

สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 

วันท่ี 16 สิงหาคม 

2562 

6 ชั่วโมง อบรมสรางความรูมุงสูความเขาใจ

เตรียมพรอมกาวไกลไปกับ EdPEx 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏลําปาง 

มีนาคม 2562 3 ชั่วโมง การจัดทําแผนปฏิบัติงาน  

(ผานระบบการฝกอบรมผานระบบ

เครือขายอิเล็กทรอนิกส) 

สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน  

13 กุมภาพันธ 2562 6 ชั่วโมง สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง   

21 กรกฎาคม 2561 4 ชั่วโมง ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและ

สารงานสารบรรณออนไลน 

สํานักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

11 มิถุนายน 2561 6 ชั่วโมง อบรมหลักเกณฑ วิธีการ ประเด็น

ปญหา และขอเสนอแนะการเขียน

ผลงานทางวิชาการ  

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง   

29-30 มีนาคม 2561 12 ชั่วโมง อบรมการสรางความรูความเขาใจ

การประกันคุณภาพ QA Better 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองนโยบาย
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 

together หัวขอ “เหลียวหลังมอง

หนา องคประกอบที่ 5 กันเถอะ” ณ 

หองประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

และแผน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง  

21 มีนาคม 2561 6 ชั่วโมง สัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการ

เปดสอนหลักสูตรสายมนุษย อักษร

ศาสตร ศิลปะศาสตร ในยุคประเทศ

ไทย 4.0 ณ โรงแรมอิพีเรียล แมปง 

เชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8 มีนาคม 2561 6 ชั่วโมง อบรมอบรมสรางความรูความเขาใจ

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2560 ณ หองประชุม 0935 อาคาร 

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

5-6 มีนาคม 2561 12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวน

การวิเคราะหคางานเพื่อกําหนด

ระดับตําแหนงของบุคลากรสาย

สนับสนุน” ระหวางวันที่  5-6  

มีนาคม  2561  ณ หองประชุม

อาคารโอฬารโรจนหิรัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

28-29 มิถุนายน 2560 12 ชั่วโมง อบรมพัฒนาบุคลากรและบริหาร

จัดการหลักสูตรเพื่อกาวสูยุค

ประเทศไทย 4.0 : หองประชุม

โอฬารโรจนหิรัญ อาคารโอฬาร

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง  

งานงานบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

1-2 พฤษภาคม 2560 12 ชั่วโมง อบรมสรางความรูมุงสูความเขาใจ

การประกันคุณภาพการศึกษา “QA 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองนโยบาย
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 

Better  together” ในเรื่อง “การ

เขียนรายงานผลการดําเนินการของ 

หลักสูตร (มคอ.7) แบบพิชิต

เกณฑ”: หองประชุมจันทผา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

และแผน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

31 มีนาคม 2560 6 ชั่วโมง อบรมการสรางความรูความเขาใจ

ตัวชี้วัดระดับหลักสูตรและระดับ

คณะ : หองประชุม 0935 อาคาร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

23-24 มีนาคม 2560 12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางคน 

สรางสมรรถนะ เพื่อสรางผลงานใน

องคกร” : หองประชุมสํานักบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

สํานักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

30-31 สิงหาคม 2559 12 ชั่วโมง อบรมหลักเกณฑและวิธีการ

วิเคราะหกรอบตําแหนงชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

พิเศษ ณ หองประชุมโอฬารโรจน

ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สํางานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

24-25 กรกฎาคม 

2559 

12 ชั่วโมง อบรมหลักสูตรผูประเมินระดับ

หลักสูตร : หองประชุมคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง  

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

15 กรกฎาคม 2559 6 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการการใช

ระบบงานฐานขอมูล CHE QA 

Online ระดับ หลักสูตร : 

หองปฏิบัติการ สํานักวิทยบริการ  

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 

13 มิถุนายน 2559 6 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน

รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 

(มคอ.7) : หองประชุม 0935 

อาคาร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

23 เมษายน 2559 6 ชั่วโมง อบรมสรางความรูความเขาใจการ

ประกันคุณภาพการศึกษา “QA 

better together” : หองประชุม

จันทผา 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

18-19 เมษายน 2559 12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการการฝกอบรม

เทคนิคและวิธีการเขียนคูมือการ

ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ณ หองประชุมเฟองฟา อาคาร

อาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลํา

ปา 

ศูนยอบรมและการศึกษา

ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง 

20 มีนาคม 2559 6 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผล

การ 

 เรียนรูและการวัดประเมินผล  

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

18-19 มีนาคม 2559 12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียน

คูมือปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตําแหนงท่ี

สูงข้ึน : หองประชุมช้ัน 2 

อาคารอลัมพาง  

ศูนยอบรมและการศึ ษา

ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง 

13-17 กรกฎาคม 

2558 

12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

รายงานการดําเนินงานระดับ

หลักสูตรและสรางความเขาใจเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษา : 

หองประชุมจันทผา  

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 

15 สิงหาคม 2558 6 ชั่วโมง อบรมหลักสูตรระบบฐานขอมูล 

CHE QA Online ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

27-30 พฤษภาคม 

2558 

12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

รายงานการดําเนินงานระดับ

หลักสูตรและสรางความเขาใจเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษา : 

หองประชุม 0935 อาคาร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

26-27 มกราคม 2558 6 ชั่วโมง ประชุมสัมมนา ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.

2557 : 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง 

7-10 ธันวาคม 2557 12 ชั่วโมง เขารวมการประชุมวิชาการ

นานาชาติ “การประกันคุณภาพ

การศึกษา” ประจําปการศึกษา 

2557  

สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการ

มหาชน)   

22 พฤษภาคม 2557 6 ชั่วโมง ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

และการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

20-22 พฤษภาคม 

2556 

12 ชั่วโมง ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หนวยงานสนับสนุนการจัด

การศึกษา ณ ปุณยมัณตรารีสอรท 

จังหวัดเชียงราย  

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

23 ธันวาคม 2556 6 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครง

รางองคการ Organization 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองนโยบาย
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 

Profiles  เพ่ือสมัครการประเมิน

คุณภาพสูความเปนเลิศ (EdPEx) : 

หองประชุมโอฬารรมย อาคาร  

โอฬารฯ  

และแผน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

21-23 พฤศจิกายน 

2556 

12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

สมรรถนะและศักยภาพบุคลากร

สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง รุนที่ 2 หองสิบสองปน

นา โรงแรมริมกกรีสอรท เชียงราย 

จังหวัดเชียงราย   

งานประชุมและพิธีการ 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

29 เมษายน 2555 6 ชั่วโมง ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

สําหรับคณะกรรมการผูประเมิน

คุณภาพภายใน หองประชุมโรงแรม  

ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม   

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) 

1 มีน คม 2555 6 ชั่วโมง ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เรื่อง ประสบการณของผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา 2553และการดําเนินงาน

การใชระบบฐานขอมูลการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา 

 และการดําเนินงานการใชระบบ

ฐานขอมูลการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 

3 ของสถาบันอุดมศึกษา : หอง

ประชุม โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.

เชียงใหม 

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) 

9-11 พฤศจิกายน 

2552 

12 ชั่วโมง อบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) 
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 

หลักสูตรขยายผล หลักสูตรท่ี 4 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) รุนที่ 1  

30 กรกฎาคม 2552 6 ชั่วโมง ประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ประสบการณพิเศษในการทํางาน  

ลําดับ ประสบการพิเศษในการทํางาน หนวยงาน 

1 เปนวิทยากร อบรมในหัวขอ การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

Routine to Research (R2R) แกบุคลากรคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระหวางวันที่ 22 

กรกฎาคม 2565 และ วันท่ี 4 สิงหาคม 2565  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2 เปนกรรมการตัดสินประกวด “ชุมชนลี้ เมืองสะอาด” คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

3 เปนวิทยากรการวิเคราะหและประเมินคางาน แกบุคลากรคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันท่ี 21 

สิงหาคม 2563 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

4 เปนกรรมการตัดสิน LPRU SMART PROJECT ปการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันที2่8 สิงหาคม  2564 

กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

5 เปนกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.

2562- 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

6  เปนวิทยากรการเตรียมความตัวเพื่อการทํางานแบบมืออาชีพ แก

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง วันท่ี 21 มิถุนายน 2562 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

7 เปนวิทยากรการวิเคราะหและประเมินคางาน แกบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันท่ี 

21 พฤษภาคม  2563  

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 
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ลําดับ ประสบการพิเศษในการทํางาน หนวยงาน 

8 เปนวิทยากรการสรางกระบวนการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ แก

บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วันที่ 21 พฤษภาคม  2563 

 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

9 เปนวิทยากรการวิเคราะหและประเมินคางาน แกบุคลากร        

คณะครุศาสตร 21 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

10 ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ ไดแก คณะวิทยาการจัดการ ประจําป

การศึกษา 2556 และคณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 

2557 และ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

11 ปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจําปการศกึษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

12 ปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ประจําปการศึกษา 2557  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

13 เปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการพัฒนาอาจารย คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ตั้งแตปการศึกษา 2555-2561  

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง   

14 เปนคณะกรรมการบริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

15 เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

16 เปนคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 
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ลําดับ ประสบการพิเศษในการทํางาน หนวยงาน 

17 เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการบริหารคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

18 เปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ใหกับสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ไดแก สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชานิติศาสตร  

สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาสังคมศึกษาเปนตน 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

สาขาวิชานิติศาสตร  

สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชา

สังคมศึกษา คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

19 ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ ฝายพิธีการในพิธี

ประสาทปริญญาบัตร ประจําป 2550-2551 ของมหาวิทยาลัย

โยนก 

มหาวิทยาลัยโยนก 

 

ความสามารถพิเศษ 

  -    สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Adobe PageMaker, Adobe Photo Shop ได 

- สามารถใชประโปรแกรมสถิติ (SPSS) ไดเปนอยางดี 

 

รางวัลและความภาคภูมิใจ 

- เปนผูทรงคณุวุฒิในการอานผลงานเพ่ือขอตําแหนงท่ีสูงขึ้นจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ  

- เขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพในวารสาร TCI จํานวน 2 เรื่อง  

- รางวัลผูมีผลงานดีเดนในดานการบริการ ประจําป พ.ศ.2561 โดยสํานักงานคณบดี คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- รางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน ประจําป พ.ศ.2560 โดยสํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ดานการจัดการความรู ประเภท ผูสนับสนุนและสงเสริมการบูรณาการ

งานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2557 โดยคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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- เปนผูมกีารจัดการความรูดีเดน (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  
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