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รายงานสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การบริหารหลักสูตรของ มสธ. ภายใตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558”  

 

 ฝายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สํานักวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารหลักสูตร

ของ มสธ. ภายใตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558” เม่ือวันพุธท่ี 27 มกราคม 2559 เวลา 

08.30-12.00 น. ณ หองประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือหารือ เตรียมความพรอม และเตรียมขอคําถามสําหรับการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การบริหารหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558” ซ่ึงจะจัดในวันจันทรท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 โดยมีศาสตราจารย 

นายแพทยสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนวิทยากร 

ผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบดวยประธานกรรมการประจําสาขาวิชา ประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมจํานวนท้ังสิ้น 100 คน ผลการจัดสัมมนาสรุปได ดังนี้ 

1. ขอคําถามสําหรับการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2558” ซ่ึงจะจัดในวันจันทรท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 มีดังนี้ 

1.1 งานวิจัยท่ีรับทุนจากหนวยงานภายนอกมีการเผยแพรโดยหนวยงานเจาของทุนจะถือวาเปน

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานฯ 2558 หรือไม 

1.2 อาจารยพิเศษท่ีมาทําหนาท่ีชวยสอน กรณี มสธ. เปนการเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมผลิตตํารา 

สื่อ สอนเสริมผานสื่อจะถือวาเปนการรวมสอนหรือไม เนื่องจากตามเกณฑฯ พ.ศ.2558 ตองมีชั่วโมงสอนไมเกิน  

รอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น (ประเด็นลับ)    

1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมระดับปริญญาโทผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา

อิสระ ไมนอยกวา 10 เรื่อง และในระดับปริญญาเอก ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง  

     - ไมนับปยอนหลังใชหรือไม 

     - สมัยกอนไมมีฐานขอมูลท่ีชัดเจนจะนับอยางไร 

     - มหาวิทยาลัยรวบรวมรายชื่อและผลงานแลวขอยกเวน สกอ. ไดหรือไม  

1.4 อาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานฯ 2558 เริ่มบังคับใชตอง

มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนด จะมีผลกระทบตออาจารยท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากกลุมประเทศท่ีไมใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือไม เชน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญ่ีปุน 

ประเทศจีน 
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2. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 มหาวิทยาลัยควรกําหนดหลักเกณฑการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย

ประจําท่ีรับเขาใหมเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยและ สกอ. ภายใน 2 ป 

2.2 สาขาวิชา 

2.2.1 พิจารณาอัตรากําลังของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร วา

ตองการอัตราเพ่ิมจํานวนเทาใด สงใหสํานักวิชาการภายในตนเดือนกุมภาพันธ 2559 เพ่ือรวบรวมสงขอมูลให

กองการเจาหนาท่ีตอไป 

2.2.2 สํารวจจํานวน คุณวุฒิ คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามแบบฟอรมสงสํานักวิชาการเพ่ือเสนอตอผูบริหาร 

2.2.3 กรณีท่ีสาขาวิชาตองการปรับอัตราเรียกเก็บคาใชจายตางๆ จากนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ใหแจงไปท่ีสํานักบัณฑิตศึกษา 

2.2.4 สงประเด็นขอคําถามสําหรับการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การบริหารหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558” ซ่ึงจะจัดในวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 โดยศาสตราจารย นายแพทย   

สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนวิทยากร ใหแก       

สํานักวิชาการภายในตนเดือนกุมภาพันธ 2559 

2.3 สํานักบัณฑิตศึกษา 

2.3.1 ปรับเกณฑคาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมกรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

2.3.2 กําหนดเกณฑการสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเสนอ        

สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยและแจง สกอ.ทราบ 

2.3.3 จัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซํ้าซอนกับงานของผูอ่ืน หรือการจาง

ทํารายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธท่ีสามารถตรวจสอบได 

2.3.4 สํารวจรายชื่อ และผลงานทางวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมารวมเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธรวมวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ 2558 หรือไม เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา        

ใหความเห็นชอบ 

2.4 กองการเจาหนาท่ีดําเนินการสํารวจและเตรียมแผนอัตรากําลังโดยตองดูความสอดคลองกับ      

การลาศึกษาตอ การลาอบรม การลาคลอด ท้ังนี้ เห็นควรใหสาขาวิชาสงขอมูลดังกลาวมาใหฝายวิชาการ

พิจารณาตรวจสอบใหสอดคลองกับแผนหลักสูตรกอนเพ่ือประโยชนขององคกรและวิชาการในภาพรวม 

 

 

 

 

 



3 

3. การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาจํานวน 100 คน มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 36 คน 

คิดเปนรอยละ 36.00 ซ่ึงแบบสอบถามใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรต (Likert Scale) 

แบงระดับของการประเมินเปน 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย 

( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลคาในขอคําถามท่ีเปน Rating Scale ผูประเมินแปลคา ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ น้ําหนักคะแนน ชวงคะแนนเฉล่ีย 

          มากท่ีสุด 5 4.50 - 5.00 

          มาก 4 3.50 - 4.49 

          ปานกลาง 3 2.50 - 3.49 

          นอย 2 1.50 - 2.49 

          นอยท่ีสุด 1 1.00 - 1.49 

  

สรุปผลการสัมมนา 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ คิดเปนรอยละ 

22.22 รองลงมาสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 13.89 สวนใหญเปนเพศหญิง    

คิดเปนรอยละ 77.42 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 22.58 สวนใหญอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 

44.44 รองลงมาอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 29.63 

 ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัด

สัมมนาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.94) 

เม่ือพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากลําดับท่ี 1 – 3 ไดดังนี้ การรับลงทะเบียนของ

เจาหนาท่ีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (  = 4.14) การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ          

(  = 4.11) และเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (  = 3.94) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสังกัดสาขาวิชา / สํานัก  

สังกัด จํานวน (n) รอยละ 

สาขาวิชาศิลปศาสตร              4 11.11 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร 2 5.56 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 4 11.11 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 3 8.33 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 2 5.56 

สาขาวิชารัฐศาสตร 1 2.77 

สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 8 22.22 

สาขาวิชานิเทศศาสตร            2 5.56 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 13.89 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 2 5.56 

กองการเจาหนาท่ี 1 2.77 

อ่ืนๆ 2 5.56 

รวม 36 100 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญสังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.22 รองลงมาสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 5 คน           

คิดเปนรอยละ 13.89 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศและอายุ  

เพศ/อายุ จํานวน (n) รอยละ 

เพศ (n=31)   

 หญิง 24 77.42 

 ชาย 7 22.58 

อายุ (n=27)   

 ต่ํากวา 30 ป 2 7.42 

 31-40 ป 8 29.63 

 41-50 ป 4 14.81 

 51-60 ป 12 44.44 

 61 ปข้ึนไป 1 3.70 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 77.42 และ   

เพศชาย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 22.58 สวนใหญอายุ 51-60 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 44.44 

รองลงมาอายุ 31-40 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 29.63 

 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดสัมมนา 

ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดสัมมนา 

รายการ 
ความคิดเห็น (n=36) 

 S.D. ความหมาย 

การดําเนินการจัดสัมมนา    

1. การรับลงทะเบียนของเจาหนาท่ีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4.14 0.75 มาก 

2. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4.11 0.66 มาก 

3. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3.94 0.85 มาก 

สถานท่ี อาหารวางและเครื่องดื่ม    

4. สถานท่ีจัดสัมมนามีความเหมาะสม 3.86 0.79 มาก 

5. อาหารวางและเครื่องดื่มมีคุณภาพ และรสชาติด ี 3.81 0.78 มาก 

6. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีประโยชนตอทาน 3.89 0.84 มาก 

7. ความพึงพอใจในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี ้โดยภาพรวม 3.83 0.87 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.94 0.79 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดสัมมนาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก (  = 3.94) 

 

สรุปขอเสนอแนะ  

1. ควรมีน้ําเปลาบรกิารในหองประชุม (n=2) 

2. ควรจัดสถานท่ีนั่งแบบหองเรียน (n=2) 

3. ควรมี Checklist แตละรายการ เชน อาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (n=1) 

4. ควรจัดสัมมนาทําความเขาใจประเด็นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้อีก (n=1) 

 

 

 



สัมมนาเชิงปฏิบตัิการเร่ือง  
การบริหารหลักสูตรของมสธ. ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

วันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 


