
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา

วนัท่ี 8 มีนาคม 2562



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
- ประธานหลกัสูตร และเลขานุการหลกัสูตร
- เจ้าหน้าทีห่ลกัสูตร
- ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน

แนวปฎบิตั ิกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ ในการบริหารจัดการหลักสูตร



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัมหิดล
นกัวิจยัระดบั 1
ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ (Foreign Expert )
อาจารยพ์ิเศษ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก หรือ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

บทบาทและหน้าทีข่องประธานหลกัสูตร

“ ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ”



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

การบริหารจัดการด้านการศึกษา

• หลกัสูตรรับผดิชอบงานหลกัไดแ้ก่
- ตารางสอน แผนจดัการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน
- ตรวจสอบประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา
- การ Approve ในระบบการลงทะเบียน (E-registration)
- การประเมินผล (ระบบ Grade Online)
- การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ QE
- การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

การบริหารจัดการด้านการศึกษา

•หลกัสูตรรับผิดชอบงานหลกัไดแ้ก่
- การพิจารณาผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
- การเสนอขอขยายเวลาการศึกษาต่อส าหรับนกัศึกษา
- การเสนอช่ือนกัศึกษาเพื่อขอส าเร็จการศึกษา



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

กรณีศึกษา
หลกัสูตรประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 

หลกัสูตร : กรณีหลกัสูตรใหม่ 
กรณีหลกัสูตรเก่า ( ปี 2560)
กรณีหลกัสูตรเก่า ( ปี 2558)

ระบบ Online Admission: การเปิดรับสมคัรรอบแรกปี 2563
พฤศจกิายน 2562- มกราคม 2563



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

•หลกัสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัเม่ือวันที่……….

•ขั้นตอนการจัดท าหลกัสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลกัสูตร
• มีคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร
• ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
• ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
• สภามหาวทิยาลัยอนุมัติการเปิดหลักสูตร

•การกรอกขอ้มูลเขา้ระบบ CHECO เพื่อให ้สกอ. รับทราบ
หลงัจากท่ี สภามหาวทิยาลยัอนุมตัิ

กรณีศึกษา
หลกัสูตรประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

•การจัดท าเล่มหลักสูตร
• ช่ือหลักสูตร
• โครงสร้างหลักสูตร (รายวชิาแกน รายวชิาบังคับ รายวชิาเลอืก)
• คุณสมบัตผู้ิเข้าศึกษา
• การประเมินผล การประกันคุณภาพ
• เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา

การระบุรายช่ือและผลงานทางวชิาการของ
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร อาจารย์ประจ าหลกัสูตร

กรณีศึกษา
หลกัสูตรประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

ปัญหา : การระบุรายช่ือและผลงานทางวชิาการของอาจารย์

ตวัอยา่ง: คุณสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัระดบัปริญญาเอก
เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่าํปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพจิารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

ปัญหา : การระบุรายช่ือและผลงานทางวชิาการของอาจารย์

CHECO



การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

(CHE Curriculum Online : CHECO)

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย

18



ข้อมูลส่วนที่ ๒ ข้อมูลอาจารย์ (ต่อ) 

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย

การเพ่ิมประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์

19

เลือก “More info” ท้ายรายช่ืออาจารย์ท่ี
ต้องการเพิ่มเติมข้อมูล เช่น เพิ่มเติมข้อมูล

คุณวุฒิ และบรรณานุกรมผลงานฯ

เลือก “New” เพื่อต้องการเพิ่มเติมคุณวุฒิอื่น 
ๆ 

กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา ให้ครบทุกระดับการศึกษา ตามข้อมูลท่ีปรากฎใน มคอ.๒ โดย
• “ระดับการศกึษา” เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
• “ปีที่จบการศกึษา” ระบุเป็น ปี พ.ศ.
• “ชื่อหลักสูตร/ชื่อปริญญาที่จบการศกึษา” ระบุแบบย่อ เช่น วท.ม. ปร.ด. วศ.ม. M.Sc Ph.D M.Eng เป็นต้น
• “สาขาวิชาที่จบการศึกษา” ไม่ต้องระบุเครื่องหมายวงเล็บ
• “ชื่อสถาบันที่จบการศกึษา” เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล Tokyo University เป็นต้น



ข้อมูลส่วนที่ ๒ ข้อมูลอาจารย์ (ต่อ) 

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย

การเพ่ิมประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์

มคอ.๒ ยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้

20

เลือก “New” เพื่อกรอกข้อมูลบรรณานุกรม
ของอาจารย์ให้ครบถ้วนตามท่ีปรากฎใน มคอ.๒ 

• ระบุปี (พ.ศ) ท่ีเผยแพร่ผลงาน 
• ระบุเดือนท่ีเผยแพร่ผลงาน
• Update ข้อมูลโดยคลิกที่
• เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อย ให้ update ข้อมูล โดยคลิกที่                                                     ทุกครั้งท่ีมีการเพิ่มเติมข้อมูล 



เกณฑ์มาตรฐานผลงานวชิาการ 

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย

21

ที่ เกณฑ์มาตรฐาน ค่าน า้หนัก

๑ งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ ๐.๘

๒ สร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ ๐.๖

๓ งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ ๑

๔ งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน ๑

๕ งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั ๐.๔

๖ งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online ๐.๒

๗ ตาํราหรือหนงัสือท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอรับตาํแหน่งทางวิชาการแลว้ ๑

๘ ตาํราหรือหนงัสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมินตาํแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ดน้าํมาขอรับ
การประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ

๑

๙ บทความวิจยัหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลกลุ่มท่ี ๒ ๐.๖



งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย

22

ที่ เกณฑ์มาตรฐาน ค่าน า้หนัก

๑๐ บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ

๐.๒

๑๑ บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือในวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีอยูใ่นฐานะขอ้มูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.๒๕๕๖

๐.๔

๑๒ บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตท่ีิอยูใ่น
ฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
๒๕๕๖

๑

๑๓ บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตท่ีิไม่อยูใ่น
ฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่
สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และ
แจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s 
list) หรือตีพิมพไ์วใ้นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี ๑

๐.๘

เกณฑ์มาตรฐานผลงานวชิาการ 
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ที่ เกณฑ์มาตรฐาน ค่าน า้หนัก

๑๔ ประสบการณ์จากสถานประกอบการ ๑

๑๕ ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจดทะเบียน ๑

๑๖ ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร ๑

๑๗ ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร ๐.๔

๑๘ ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้าํเนินการ ๑

๑๙ ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการ
แลว้

๑

เกณฑ์มาตรฐานผลงานวชิาการ 



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

กรณีหลกัสูตรไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัแลว้

•การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
•บทบาทและหน้าที่

- การก าหนดอัตราการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- การประชาสัมพนัธ์หลักสูตร
- การเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับ TQF ในระบบสารสนเทศ

•บัณฑติวทิยาลัยเพิ่มข้อมูลอาจารย์ในระบบสารสนเทศ
• ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน
•ผลงานวชิาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

การบริหารจัดการด้านการศึกษา

บณัฑิตวิทยาลยัจดัท า
ประกาศปฎิทินการศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละส่วนงาน
ระบบสารสนเทศ  GRAD-MIS (Management Information System)



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

การก าหนดอตัราการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษา

•ขั้นตอนการก าหนดอตัราการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลกัสูตรจัดท าเอกสารตามรูปแบบที่ก าหนด
เพ่ือเสนอพจิารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต

วิทยาลยั หากผ่านการพจิารณาเห็นชอบ จะเสนอเพ่ือพจิารณาไปยัง
คณะกรรมการก าหนดอตัราการจัดเกบ็และการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล

***เกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

• คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
•การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์
•มกีารตรวจสอบภาระงานของอาจารย์ 

•คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
•คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
•คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานวิชาการของกรรมการทุกท่าน
****มีการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องกบัการท าวทิยานิพนธ์ 



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

1. ภาระงานของอาจารย์ 
2. ประวัติและคุณสมบัติของกรรมการ

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
การระบุผลงานวิชาการจะปรากฎผลงานที่ใช้เพ่ือขอรับปริญญา
ผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 2558

*****ขอให้หลกัสูตรตรวจสอบก่อนเสนอรายช่ือกรรมการ/ 
ต้องมีการรับรองผลงานวิชาการ

ปัญหาท่ีพบ
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องกบัการท าวทิยานิพนธ์ 



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

• คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
•การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์
•มกีารตรวจสอบภาระงานของอาจารย์ 

•คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
•คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
•คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานวิชาการของกรรมการทุกท่าน
****มีการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องกบัการท าวทิยานิพนธ์ 



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

• มผีลการสอบวทิยานิพนธ์
• การลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร
• ผลการประเมนิรายวชิาบังคบัได้ต า่กว่า B

กรณีศึกษา
การไม่สามารถเสนอช่ือนักศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมติัปริญญาได้ 



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

ปัญหา : ด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษา
1. การจัดตารางสอนที่มีผู้สอนเป็นอาจารย์พเิศษเกนิกว่า 50%

2. คุณสมบัติของอาจารย์พเิศษไม่เป็นไปตามข้อบังคับ

3. การขยายเวลาศึกษาต่อของนักศึกษา

4. การสอบวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามค าส่ังสอบ

5. การสอบวิทยานิพนธ์โดยวิธี Video Conferencing

6. การตีพมิพ์ผลงานของนักศึกษาไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเผยแพร่

ผลงานเพ่ือขอส าเร็จการศึกษา



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

ค่าปรับการส่งเล่มวทิยานิพนธ์ล่าช้า



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

ปัญหา : ด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษา
1. การจัดตารางสอนที่มีผู้สอนเป็นอาจารย์พเิศษเกนิกว่า 50%

2. คุณสมบัติของอาจารย์พเิศษไม่เป็นไปตามข้อบังคับ

3. การขยายเวลาศึกษาต่อของนักศึกษา

4. การสอบวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามค าส่ังสอบ

5. การสอบวิทยานิพนธ์โดยวิธี Video Conferencing

6. การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเผยแพร่

ผลงานเพ่ือขอส าเร็จการศึกษา



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

แนวปฎบิัตกิารสอบที่เกีย่วข้องกบัวทิยานิพนธ์โดย Skype

• ขออนุมติัก่อนการสอบ พร้อมระบุเหตุผล ความจาํเป็น
•ไม่ดาํเนินการสอบก่อนไดรั้บการอนุมติั
• ตอ้งสอบตามกาํหนดการสอบท่ีระบุในคาํสัง่ และมีการ

ดาํเนินการตามท่ีไดรั้บอนุมติั
• ตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีผา่นมา
• ปัญหาท่ีพบ



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

การสอบป้องกันวทิยานิพนธ์

การสอบแบบเปิดเผย มกีารประกาศก าหนดการสอบล่วงหน้า
มกีารตรวจสอบการสอบและรายงานผลการตรวจสอบ

กรณีตวัอย่างและขั้นตอนการด าเนินการ



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

การบริหารจัดการที่ต้องการความร่วมมือจากหลกัสูตร (๑)  

•มีการรวบรวมข้อมูลส าคัญ
• ข้อมูลนักศึกษาและช่องทางในการติดต่อกับนักศึกษาและผู้เกีย่วข้อง
•ข้อมูลอาจารย์ประจ าและอาจารย์พเิศษ

ข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน: ต าแหน่งวชิาการ และผลงานวชิาการ

• การติดตามนักศึกษา
• การลงทะเบียน
• การประเมนิความก้าวหน้าการท าวทิยานิพนธ์ให้มผีลทุกภาคการศึกษา
• การส่งรูปเล่มวทิยานิพนธ์



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

•การประเมนิผลรายวชิา (Grade Online)
•ส่งผลการประเมินทุกรายวชิาตามที่บัณฑิตวทิยาลยัก าหนด

•ด้านการประสานงานกบับัณฑิตวทิยาลยั
•การจัดส่งเอกสารล่วงหน้าเพ่ือให้จัดท าเอกสารหรือเพ่ือพจิารณา เช่น การ
เชิญสอน การขออนุมัติหลกัการ
•การส่งเอกสาร เช่น ผลการสอบวทิยานิพนธ์ หรือ ผลการแก้ไข
วทิยานิพนธ์ตามก าหนด
• ด้านการเงนิ งานแผน งานพสัดุ

การบริหารจัดการที่ต้องการความร่วมมือจากหลกัสูตร (๒)  



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

• การให้ข้อมูลทีส่ าคญัแก่นักศึกษา
•หลกัเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานจากวทิยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา
•การเลือกการประชุมวชิาการที่มีคุณภาพในการน าเสนอผลงาน
•สวสัดิการและสิทธิประโยชน์

• การประกนัคุณภาพ
•ติดตามการประเมินผลการเรียนการสอน การตอบแบบสอบถามที่
เกีย่วกบัการเกบ็ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

การบริหารจัดการที่ต้องการความร่วมมือจากหลกัสูตร (๓)  



โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษาครัง้ท่ี ๒    วันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

Admission Management

 บัณฑิตวิทยาลยัมีระบบ Admission Online 

 หลกัสูตร

- ตอบแบบส ารวจการเปิดรับสมัคร online

- ติดตามข้อมูลการรับสมัคร ด้วย Tracking system

- แจ้งผลการคัดเลือก



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

ปัญหาการรับสมคัรและการขอความร่วมมือจากหลกัสูตร

• หลกัสูตรไม่ตอบแบบส ารวจการเปิดรับสมัครภายในเวลาที่ก าหนด
(ไม่ไดเ้สนอแต่งตั้งประธานหลกัสูตร )

•หลกัสูตรให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ก าหนดวนัสอบ เวลา สถานท่ี        ช่ือ
วิชาท่ีสอบ เปล่ียนแปลงรายวิชาท่ีสอบ (แต่ละรอบ แตกต่างกนั)

•หลกัสูตรแจ้งผลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาผดิพลาด และระบุรายละเอยีดไม่
ถูกต้อง (ค่าใชจ่้าย แผนการศึกษาไม่ตรงตามโครงสร้างหลกัสูตร 
รายช่ือ)



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

Scholarship & Student Affairs Management

• ระบบบริหารทุนการศึกษา
- ทุนสนับสนุนหลากหลาย
- คุณสมบัตขิองผู้สมัครขอรับทุน

• สวัสดกิารและสิทธิประโยชน์
• กจิกรรมเสริมทกัษะของนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 
มหาวทิยาลัยมหดิล



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

Scholarship & Student Affairs Management

• ปัญหาที่พบ
1. การให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานใน

ต่างประเทศ
2. การเทยีบเคียงกจิกรรมเสริมทกัษะของนักศึกษา

ระดบับัณฑติศึกษา



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

Quality Assurance Management

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ข้อ 7.   ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
หลักสูตร………… (หลักสูตรนานาชาต)ิ มีตวับ่งชีท้ี่ 1-5 ซึ่ง เป็น
ตวับ่งชีบ้ังคับต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตดิต่อกันไม่
น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตวับ่งชีท้ี่มีผลการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตวับ่งชีร้วม โดยพจิารณา
จากจ านวนตวับ่งชีบ้ังคับและตวับ่งชีร้วมในแต่ละปีซึ่งรวม ดงันี ้



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับประธานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษามือใหม่  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์

บัณฑติวทิยาลัยมีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่สนับสนุน
การประกันคุณภาพของหลักสูตร

Quality Assurance Management


