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บทท่ี  1  
บทน ำ 

 
 

1. ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำคู่มือ: กำรจัดท ำ มคอ.7   
 

โลกยุคปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก 
ในด้านการศึกษา เกิดการเคลื่อนย้ายของนักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากต่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่ท างานและต้องการศึกษาเพ่ิมเติม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานมีจ านวนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีความใกล้เคียงกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต และนับตั้งแต่ 
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศ
อิตาลีเมื่อปี พ.ศ. 2542 จนเกิดข้อตกลง Bologna Process ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยน
ระบบการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ใน 
แต่ละคุณวุฒแิละขยายผลการด าเนินการไปตามประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานก ากับและส่งเสริมการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการโครงการจัดท า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education; TQF: HEd) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการน านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้น 
เป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซ่ึงเป็นการประกัน
คุณภาพบณัฑิตทีไ่ด้รบัคุณวุฒแิต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนามีมาตรฐานที่
สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ จึงได้มีประกาศเรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552  เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ เพ่ือให้สาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิต  

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่ง
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ 
ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปดิ 
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โอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 

สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ไว้ชัดเจนโดยส่วนหนึ่งของ
แนวปฏิบัติเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานฯ คือ การจัดท าแบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.) ต่างๆ ตั้งแต่ มคอ.1-7 ดังนี้ 

1.  มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 
2.  มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
3.  มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
4.  มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
5.  มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
6.  มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
7.  มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2552) 
 

มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มีความส าคัญต่อการเปิดสอนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระบุว่าเมื่อมีการ
เปิดการสอนหลักสูตร ต้องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (ใน มคอ. 2 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หรือ KPI หลักสูตร 12 ข้อ) ซึ่งจะต้อง
มีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี สกอ.  จึงจะเผยแพร่หลักสูตรต่อสาธารณชน กรณี
หลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี หรือน้อยกว่า ให้พิจารณาผล KPI ของปีแรกท่ีเปิดสอน  

เช่น  - ปริญญาตรี 4 ปี เปิดสอนปี 2555 ปีที่เผยแพร่ 2557  
       - ปริญญาโท 2 ปี เปิดสอนปี 2555 ปีที่เผยแพร่ 2556  
หากปีใดมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน TQF ให้ สกอ. พิจารณาถอนการเผยแพร่

หลักสูตรนั้นจนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้ปรับปรุงตามเงื่อนไขของ สกอ. 
 
มคอ.7 การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรนั้น สกอ.ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 

วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา แต่ด้วยการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(มสธ.) ทีแ่ตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เนื่องจากมสธ. มีระบบการสอบซ่อม ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน  ส านักวิชาการ (โดยความเห็นชอบของคณะท างานพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษามาตรฐานกลางระบบการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ) จึงได้ขอ
อนุมัต ิสกอ. เพื่อขยายเวลาการด าเนินการจาก 60 วันเป็น 90 วันหลังสอบซ่อมในระดับปริญญำตรี 
และ 90 วันหลังสอบไล่ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ส านัก
วิชาการ ด าเนินการในส่วนของการจัดท า มคอ.ที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน โดยมี มคอ.ที่
เกี่ยวข้อง คือ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร และ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ซ่ึงได้ด าเนินการดังนี้ 

1.1  แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำระบบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำมำตรฐำนกลำง
ระบบกำรสอนทำงไกล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  (ค าสั่งที่ 532/2553 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2553)  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะท างาน มีคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่เป็นผู้แทนสาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชาเป็นผู้ท างาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน  เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างาน คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่พัฒนาระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในส่วนที่ เป็นมาตรฐานกลางของระบบการสอนทางไกล   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ด าเนินการไปอย่างมปีระสิทธิภาพ (ผลการด าเนินงานดังรายละเอียด บทที่ 3) 

1.2  แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดท ำ มคอ.3 -7 ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) (ค าสั่งที่ 2782/2554 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 
2554)  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะท างาน มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่
ส านักคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างาน คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดท า มคอ.3-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของมหาวิทยาลัย (ผล
การด าเนินงานดังรายละเอียด บทที่ 3) 

 
 มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการด าเนินงานการจัดท าแบบ มคอ.ต่างๆ โดยมอบให้ฝ่าย
พัฒนาหลักสูตรและการสอนจัดสัมมนาเพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจในการใช้ระบบและการกรอกข้อมูล
เพ่ือการจัดท า  มคอ. 2-7 ให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยมีการจัดสัมมนาจ านวน 8 ครั้ง
ดังนี้ 

1. การสัมมนาเรื่องการประเมินและการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( มคอ.7) ให้แก่คณาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2555 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6 มสธ. 

2. การสัมมนาชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.  3-7 ให้แก่คณาจารย์ทั้ง
มหาวิทยาลัย วันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. 

3. การสัมมนาชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.  3-7 ให้แก่คณาจารย์ทั้ง
มหาวิทยาลัย วันที่ 18 กันยายน 2555 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. 

4. การสัมมนาเรื่องการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้แก่คณาจารย์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 
2605 อาคารบริหาร ชั้น 6 มสธ. 



4 
 

5. การสัมมนาเรื่องการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้แก่คณาจารย์และ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรต ิชั้น 4 มสธ. และวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 ที่จังหวัดอุทัยธานี 

6. การสัมมนาชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ. 7 ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 อาคารบริการ 1 มสธ. 

7. การสัมมนาชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ. 7 ให้แก่คณาจารย์ทั้ง
มหาวิทยาลัย วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2 มสธ. 

8. การสัมมนาชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ. 7 เรื่องการรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชามนุษยนิเวศ
ศาสตร์ มสธ. วันที่ 11 กันยายน 2556 ณ ห้อง 8041 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3  
ชั้น 3 มสธ. 

 
ในส่วนของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เปิดสอนนั้น พบว่า 
ในปีการศึกษา 2553 มีหลักสูตรที่ต้องจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

มีจ านวน 2 หลักสูตร ดังตารางที่ 1.1  
 
ตำรำงท่ี 1.1   รำยชื่อหลักสูตรที่ต้องจัดท ำ มคอ.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร  

ปีกำรศึกษำ 2553 
 

สำขำวิชำ ชื่อหลักสูตร 
ศึกษาศาสตร์ 1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 

ในปีการศึกษา 2554 มีหลักสูตรที่ต้องจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
จ านวน 9 หลักสูตร ดังตารางที ่1.2 

 
ตำรำงท่ี 1.2   รำยชื่อหลักสูตรที่ต้องจัดท ำ มคอ.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร  

ปีกำรศึกษำ 2554 
 

สำขำวิชำ ชื่อหลักสูตร 
ศึกษาศาสตร์ 1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
 3. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554  
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สำขำวิชำ ชื่อหลักสูตร 
ศึกษาศาสตร์ (ต่อ) 4. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
 5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
มนุษยนิเวศศาสตร์ 7. ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553 
รัฐศาสตร์ 8. รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553  
 9. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
ในปีการศึกษา 2555 มีหลักสูตรที่ต้องจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

จ านวน 47 หลักสูตร ดังตารางที่ 1.3 
 

ตำรำงท่ี 1.3   รำยชื่อหลักสูตรที่ต้องจัดท ำ มคอ.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร  
ปีกำรศึกษำ 2555 

 
สำขำวิชำ ชื่อหลักสูตร 

ศิลปศาสตร์ 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 3. ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 
 5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 
ศึกษาศาสตร์ 6. ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 
 8. ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 9. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
 10. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554  
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สำขำวิชำ ชื่อหลักสูตร 
ศึกษาศาสตร์ (ต่อ) 11. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
 12. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 13. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 14. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  

วิชาเอกการประเมินการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 15. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554  
 16. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
วิทยาการจัดการ 17. บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 18. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 19. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554   
 20. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 21. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
นิติศาสตร์ 22. นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 23. นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 24. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 25. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 26. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 27. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
เศรษฐศาสตร์ 28. เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 29. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
มนุษยนิเวศศาสตร์ 30. ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 31. วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ 

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 32. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
รัฐศาสตร์ 33. รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553  
 34. รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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สำขำวิชำ ชื่อหลักสูตร 
รัฐศาสตร์ (ต่อ) 35. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ 

36. เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

 37. เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 38. บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 39. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการ
จัดการทรัพยากรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 40. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 41. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 42. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

นิเทศศาสตร์ 43. นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 44. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 45. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

46. วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 

47. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
ในปีการศึกษา 2556 มีหลักสูตรที่ต้องจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

จ านวน 56 หลักสูตร ดังตารางที่ 1.4  
 
ตำรำงท่ี 1.4   รำยชื่อหลักสูตรที่ต้องจัดท ำ มคอ.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร  

ปีกำรศึกษำ 2556 
 

สำขำวิชำ ชื่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตร์ 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 
 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 3. ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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สำขำวิชำ ชื่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตร์ (ต่อ) 4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 
 5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 
ศึกษาศาสตร์ 6. ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2554 
 8. ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 9. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
 10. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 11. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
 12. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 13. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 14. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  

วิชาเอกการประเมินการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 15. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 16. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
วิทยาการจัดการ 17. บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 18. บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 19. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหาร

การปกครองท้องที่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 20. เทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการ

จัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 21. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 22. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
 23. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 24. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 25. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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สำขำวิชำ ชื่อหลักสูตร 
นิติศาสตร์ 26. นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 27. นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 28. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 29. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 30. วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 31. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 32. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
เศรษฐศาสตร์ 33. เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 34. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
มนุษยนิเวศศาสตร์ 35. ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 36. วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ 

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 37. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
รัฐศาสตร์ 38. รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553  
 39. รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 40. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 41. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ 

42. เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

 43. เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 44. บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 45. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการ
จัดการทรัพยากรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 46. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 47. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์  (พหุวิทยาการ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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สำขำวิชำ ชื่อหลักสูตร 
เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ ์(ต่อ) 

48. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

นิเทศศาสตร์ 49. นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 50. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 51. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

52. วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 

53. วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

54. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

พยาบาลศาสตร์ 55. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 56. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

(ส านักวิชาการ 2556) 
 
การจัดท า มคอ.7 การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร อยู่ในความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีลักษณะการท างานที่รวม
ภาระงานประสานภารกิจ  ซึ่งแบ่งงานออกตามภารกิจของส านัก และศูนย์ฝ่าย ท าให้การจัดท า มคอ.7 
การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น ส านักวิชาการ ส านัก
คอมพิวเตอร์  ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่ 
เป็นต้น โดยมีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ เป็นผู้ประสานงานด าเนินการเพ่ือให้
การจัดท า มคอ.7 การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร แล้วเสร็จทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

การจัดท า มคอ.7 ในช่วงแรก มสธ.ให้รายงานใน Template มคอ.7 ที่พัฒนาขึ้น โดยจ าแนก
ออกเป็น Template มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรระดับปริญญาตรี Template 
มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรระดับปริญญาโท และ Template มคอ.7 รายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตรระดับปริญญาเอก และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.
3-7 ควบคู่กันและให้เริ่มทดลองใช้ระบบในปีการศึกษา 2555 และให้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดท า
มคอ.3-7 อย่างเดียว ในปีการศึกษา 2557 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการจัดท า มคอ.7 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ส านักวิชาการต้องจัดสัมมนาเพ่ือชี้แจงการจัดท า มคอ.7 ให้กับคณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายครั้ง ประกอบกับมีหลักสูตรที่ต้องจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเพ่ิมมาก
ขึ้นทุกปีการศึกษา และยังมีเงื่อนไขระยะเวลาด าเนินการเป็นตัวก าหนดในการจัดรายงานอีกด้วย 
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ดังนั้น หากมีคู่มือการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรจะท าให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานทราบบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
กรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  และขั้นตอนในการด าเนินงาน และมี
แนวทางในการกรอกข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดอันจะส่งผลถึงการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรต่อไป  
  
2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ: กำรจัดท ำ มคอ.7 

2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการจัดท า 
มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

2.2 เพ่ือให้ส านักวิชาการมีเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการจัดท า มคอ.7 รายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร 
 
3.  ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ: กำรจัดท ำ มคอ.7 

คู่มือเล่มนี้เป็นคู่มือส าหรับการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น 
 
4.  นิยำมศัพท์ 

4.1  มคอ.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร  หมายถึง การรายงานผลประจ าปีโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น 
ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการ
สอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการด าเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆ  ที่มี 
สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการ
วางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การ
รายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา / คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา และแจ้งสภาวิชาการ
ทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็น
ข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย  
 4.2  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร หมายถึง คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้งซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน เป็น
กรรมการ  (หากมีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งอาจารย์อ่ืนภายในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการเพ่ิมเติมได้
ตามที่ พิจารณาเห็นสมควร) มี เจ้าหน้าที่ งานเลขานุการกิจสาขาวิชา จ านวนหนึ่ งคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรคณะใหม่ต้องมีกรรมการเดิมไม่น้อยกว่าสามในสี่ 



12 
 

 4.3  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร / อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ท าหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ อาจารย์แต่
ละคนจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ แต่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับปริญญาโท อาจก าหนดให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกในแขนงวิชา 
หรือวิชาเอกเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หรือในระดับ
บัณฑิตศึกษา  อาจก าหนดให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร  โดยต้อง
เป็นหลักสูตรที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว   
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับแขนงวิชา หรือวิชาเอก  
ที่เปิดสอน อย่างน้อย 5 คน โดย 
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่  
ต่ ากว่าศาสตราจารย์ อย่างน้อย 3 คน ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มิได้ท าหน้าที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท / ประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ อย่างน้อย 3 คน ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มิได้
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็น  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน 
 4.4  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท า  มคอ.7 รายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แก่ ส านักวิชาการ ส านัก
คอมพิวเตอร์ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบัณฑิตศึกษา  สถาบันวิจัย
และพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่ 
 
5.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  5.1 ท าให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจบทบาท
หน้าที่ว่าควรท าอะไรก่อนหลัง ควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใด กับใคร ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน     
แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน 

5.2 ท าให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดท า มคอ.7
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรได้รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้ มคอ.7 ที่มีคุณภาพ
ทันเวลาที่ก าหนด 
 5.3 ท าให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการมีแนวทางในการท าความเข้าใจ
และใช้ในการตอบค าถามในการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรได้ง่ายขึ้น ช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 5.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรได ้



 



 
 

บทท่ี 2  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือให้สาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิต กระทรวงศึกษาธิการจึงมี
ประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ขึ้นโดยมีสาระสรุปได้ดังนี้ 

 
1. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1.1 ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยน
กลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้
มั่นใจว่า บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุง่หวังได้จริง 

1.2 มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ขั้นต่ าเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและ
มั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ ก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้
นั้นอยา่งสอดคล้องและส่งเสริมกันอยา่งเปน็ระบบ 

1.3 มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไว้แล้วเข้าด้วยกันและ
เชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เขา้ใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความหมาย
และความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่างๆ 

1.4 มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและ
เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะช่วยก าหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการ
พัฒนาประเทศไทย 
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2. วัตถุประสงค์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
2.1  เพ่ือเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเปน็รูปธรรม ด้วยการน าไปเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2 เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนโดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตที่คาดหวังในแตล่ะคุณวุฒิ / ปริญญาของสาขา / สาขาวิชาต่างๆ และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญในสาขา / สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลัก และเป็นแนวทางในการวางแผน 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการ
สอนวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา 

2.3 เพ่ือเชื่อมโยงระดับต่างๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพ่ือบุคคลจะได้มี
โอกาสเพ่ิมพูนความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิตมีความชัดเจนและ 
โปร่งใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได ้

2.4 เพ่ือช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็นกรอบอ้างอิงส าหรับผู้ประเมินของการ
ประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน 

2.5 เพ่ือเป็นกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจใน
กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการท างาน รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึงม ี

2.6 เพ่ือประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ 
ต่างประเทศในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบัน และการ
รับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในและตา่งประเทศ 

2.7 เพ่ือให้มีการก ากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา / สาขาวิชา 
2.8 เพ่ือน าไปสู่การลดขั้นตอน / ระเบียบ (Deregulation) การด าเนินการให้กับสถาบันอุดมศึกษา

ที่มีความเข้มแข็ง 
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3.  โครงสร้างและองคป์ระกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3.1 ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพ่ิมขึ้นของ

ระดับสติปัญญาที่ตอ้งการ และความซับซอ้นของการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยังก าหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเข้าหลังจากส าเร็จ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย เพราะเป็นพ้ืนฐานความรู้  ความสามารถที่ส าคัญในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มต้นที่ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) และสิ้นสุดที่ระดับที่ 6 ปริญญาเอก 
ดังนี้  

ระดับท่ี  1 อนุปริญญา (3 ปี) 
ระดับท่ี  2 ปริญญาตรี 
ระดับท่ี  3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดับท่ี  4 ปริญญาโท 
ระดับท่ี  5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ระดับท่ี  6 ปริญญาเอก 

 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
หรือเงื่อนไขอ่ืนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้นและซับซอ้นยิ่งขึ้น 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ แบ่งสายวิชาเป็น 2 สาย ได้แก่ สายวิชาการ เน้นศาสตร์บริสุทธิ์
ทางด้านศิลปศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
เป็นหลักไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาในลักษณะ
ของศาสตร์เชิงประยุกต์ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะระดับสูงซึ่งจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
และน าไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถท่ีส าคัญท้ังในการท างานและการด ารงชีพ
ในชีวิตประจ าวัน ส่วนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวข้องกับความเข้าใจ การวิจัยและความรู้ทาง
ทฤษฎีในสาขา / สาขาวิชาและสาขา / สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และพัฒนาความสามารถ
ในการคิดและการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์อย่างไรก็ตามหลักสูตรทั้งสองสาย
ดังกล่าวมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ซึ่งควรสะท้อนให้เห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระส าคัญและในชื่อ
ปริญญา ผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาต่อระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได้ 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะก าหนดเงื่อนไขบางประการของการเข้าศึกษาได้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืน
ฐานความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อในระดับนั้นๆ และบรรลุผลการเรียนรู้
ตามท่ีหลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง 
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4. การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย 

การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 
 4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  หมายถึ ง  ก า ร พั ฒนานิ สั ย ใ นก า ร
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้ วยความรับผิดชอบทั้งในส่ วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องสว่นตัวและสังคม 
 4.2 ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการ
น าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 4.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณแ์ละใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิด  
วิเคราะห์และการแกป้ัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ  ที่ไมไ่ดค้าดคิดมาก่อน 

4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง  
 4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การ
เต้นร า ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้อง
เพ่ิมการเรียนรู้ทางดา้นทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
 
5. ความหมายและองค์ประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1-7 (มคอ.1-7) 

 
5.1  มคอ. 1  มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่ก าหนดมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาของสาขา / สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะก าหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตในสาขา / สาขาวิชา ปริญญา และองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหาเท่าที่จ าเป็นจะต้องมีในหลักสูตร
สาขา / สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ  เ พ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาตา่งๆ ในสาขา / สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่
ก าหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชาจะเปิดกว้างและส่งเสริมให้สถาบันต่างๆ มี
โอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในส่วนที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการหรือเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งจะท าให้สถาบันต่างๆ สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
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หลากหลายแตม่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรในสาขา / สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่
เทียบเคียงกันได ้ 

นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา / สาขาวิชายังได้ก าหนดเงื่อนไข ข้อแนะน า ในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาต้องน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้หลักประกันว่า หลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

มคอ.1 เป็นแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้คณะผู้เชี่ยวชาญใช้ในการจัดท า
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชาใดตามที่คณะผู้เชี่ยวชาญเสนอแล้ว จ ะ เ ส น อ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้มาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ตามแบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
 ในปี พ.ศ. 2556 สกอ.ประกาศใช้ มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชาแล้ว จ านวน 
12 สาขา / สาขาวิชาดังนี้ 

5.1.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552  
5.1.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 
5.1.3  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 
5.1.4  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553   
5.1.5  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  
5.1.6  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 
5.1.7  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
5.1.8  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 
5.1.9  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 
5.1.10  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554 
5.1.11  มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554 
5.1.12  มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555 

 
 5.2  มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง ค าอธิบาย
ภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรนั้นๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่ง
แต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ได้อย่างอิสระ 
เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกัน
วางแผนและจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้างเข้าใจ
ถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะท าให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนส าเร็จแล้ว
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับ
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องค์ประกอบในการเรียนเพ่ือน าไปสู่คุณวุฒิตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของ
หลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการ
ของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน 
มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย 8 หมวดดังต่อไปนี้  

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ 6   การพัฒนาคณาจารย์ 
หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
5.3  มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ

แนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไป
ตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจน
คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มี
การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง  มคอ. 3 
รายละเอียดของรายวิชา ประกอบด้วย 7 หมวดดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่ 3   ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่ 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
  

 5.4  มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออก
ฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการ
ด าเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึก มีการ
ก าหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่นักศึกษาจะ
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ได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายรวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา 
และการประเมินการด าเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วย 7 หมวดดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2   จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
หมวดที่ 3   การพัฒนาผลการเรียนรู 
หมวดที่ 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่ 5   การวางแผนและการเตรียมการ 
หมวดที่ 6   การประเมินนักศึกษา 
หมวดที่ 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

  
 5.5  มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของ
การจัด การเรียนการสอนในวิชานั้นๆ ว่าได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วา งไว้ ต้องให้เหตุผลและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะ
ครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการ
บริหารจัดการ และสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา  / 
หัวหน้าภาค / หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผน
และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา มคอ.5 รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ประกอบด้วย 6 หมวดดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

  
 5.6  มคอ.6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience 
Report) หมายถึง รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียน
ตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้
เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งต่อไป 
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ และสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนักศึกษา  / อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ / พนักงานพ่ีเลี้ยง มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามประกอบด้วย 
6 หมวดดังต่อไปนี้ 
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หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2   การด าเนินการที่ตา่งไปจากแผนการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 
หมวดที่ 3   ผลการด าเนินการ 
หมวดที่ 4   ปัญหา และผลกระทบด้านการบริหาร 
หมวดที่ 5   การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

 
 5.7  มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง 
การรายงานผลประจ าปีโดยผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร 
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการด าเนินการกับ
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนารวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา / คณบดี และใช้เป็นข้อมูล
ศึกษาด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตร
จากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ประกอบด้วย 9 หมวด
ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2   ข้อมูลเชิงสถิติ 
หมวดที่ 3   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
หมวดที่ 4   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
หมวดที่ 5   การบริหารหลักสูตร 
หมวดที่ 6   สรุปการประเมินหลักสูตร 
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน 
หมวดที่ 8  ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2552) 



บทท่ี  3 
การจัดท า มคอ. ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการขยายและกระจายโอกาสทาง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์แก่นักศึกษา จึงจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปของชุดการสอน 
เรียกว่า “ชุดวิชา” ซึ่งแต่ละชุด มีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษา 
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา จนกว่าจะครบจ านวนชุดวิชาตามหลักสูตร
ในสาขาวิชาที่ศึกษา ทั้งนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ด้วยมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มหาวิทยาลัย
จึงได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท า มคอ.2-7 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของมสธ. โดยมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 
1. การจัดท า มคอ. 2 และ มคอ. 7 

มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานกลางระบบการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (ค าสั่งที่ 532/2553  
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553)  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะท างาน มีคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่เป็นผู้แทนสาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชาเป็นผู้ท างาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน เป็นเลขานุการคณะท างาน คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่พัฒนาระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในส่วนที่เป็นมาตรฐานกลางของระบบการสอนทางไกล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงานคือ 

1.1 Template มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1.2 Template มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาโท 
1.3 Template มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
1.4 แนวทางการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 
1.5 Template มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1.6 Template มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรระดับปริญญาโท 
1.7 Template มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
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(ตัวอย่างรายละเอียด Template มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
Template มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ดังเอกสารภาคผนวก ก) 
 

ทั้งนีค้ณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตร โดยสามารถ Download มคอ.2 และ มคอ.7 ระดับต่างๆ ได้ในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย
ที่ http://eservice.stou.ac.th/ > สารสนเทศส านักวิชาการ > ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน > 
TQF และแบบฟอร์ม 
  ในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร ให้จัดท ามคอ.2 รายละเอียดของ
หลักสูตรระดับต่างๆ ตามที่แบบฟอร์มในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย แต่การจัดท า มคอ.7 
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรระดับต่างๆ ให้ใช้ Template  มคอ.7 หรือทดลองใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.3-7 ถึงปีการศึกษา 2556 และในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปให้ใช้ใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท า มคอ.3-7 ซึ่งจะกล่าวในบทถัดไป 
 
2. การจัดท า มคอ. 3-6  

มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานการพัฒนารายละเอียดชุดวิชาของ  
มสธ. (ค าสั่งที่ 212/2553 ลงวันที่ 26 มกราคม 2553)  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
คณะท างาน มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่เป็นผู้แทนสาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชาเป็นผู้ท างาน 
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต ารา เป็นเลขานุการคณะท างาน และมีผลการด าเนินงานคือ 

2.1 Template มคอ. 3 การจัดท ารายละเอียดของชุดวิชาระดับปริญญาตรี   
2.2 Template มคอ. 3 การจัดท ารายละเอียดของชุดวิชาระดับปริญญาโท 
2.3 Template มคอ.3 การจัดท ารายละเอียดของชุดวิชาระดับปริญญาเอก 
2.4 Template มคอ.5 การรายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา  

 
(ตัวอย่างรายละเอียด Template มคอ. 3 การจัดท ารายละเอียดของชุดวิชาระดับปริญญาตรี 

และTemplate มคอ.5 การรายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา ดังเอกสารภาคผนวก ข)  
 

ทั้งนีค้ณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ชุดวิชา โดยสามารถ Download มคอ.3 และ มคอ.5 ระดับต่างๆ ได้ในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยที่ 
http://eservice.stou.ac.th/ > สารสนเทศส านักวิชาการ > ฝ่ายต ารา > งานสนับสนุนการผลิตชุด
วิชา 

ในส่วน  มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และ มคอ.6 รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มสธ.ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องจัดท า มคอ.4 และ
มคอ.6 จึงยังไม่ได้จัดท า Template ขึ้น  

ในการจัดท า มคอ. 3 การจัดท ารายละเอียดของชุดวิชาระดับต่างๆ และ มคอ.5 การรายงาน
ผลการด าเนินการของชุดวิชานั้น มหาวิทยาลัยให้ใช้ Template หรือทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
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การจัดท ามคอ. 3-7 ถึงปีการศึกษา 2556 และในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปให้ใช้ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดท า มคอ.3-7   
 
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.3-7  

เพ่ือให้การจัดท า มคอ. ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการจัดเก็บข้อมูล
กลางที่ทันสมัย มีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน และเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกรอกข้อมูล
มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท า มคอ. 3-7 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (ค าสั่งที่ 2782/2554 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2554)  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะท างาน มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
เจ้าหน้าที่ส านักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน และฝ่ายต ารา เป็นเลขานุการคณะท างาน คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่พัฒนาและดูแล
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.3-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ของมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานคือ 

3.1 ระดับปริญญาตรี  
3.1.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.3 
3.1.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.5 
3.1.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.7 

3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  
3.2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.3 
3.2.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.5 
3.2.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.7 

และจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.4 และมคอ.6 ต่อไป เมื่อมสธ.มีการ
จัดการเรียนการสอน  

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.3-7 น าเผยแพร่ให้คณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยที่ http://eservice.stou.ac.th/ > 
สารสนเทศส านักวิชาการ > ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.3-7 ทั้งนี้ในส่วนของการ
ประสานงานข้อมูลในการจัดท า มคอ.3-5 อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ การ
ประสานงานข้อมูลในการจัดท า มคอ.7 อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
ส านักวิชาการ และการดูแลระบบสารสนเทศด้านเทคนิคอยู่ในความรับผิดชอบของส านักคอมพิวเตอร์ 
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4. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า มคอ. ของมสธ. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขาวิชามี

ฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงานด้านวิชาการ มีส านักต่างๆ 9 ส านัก คือส านักทะเบียนและวัดผล 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักบริการการศึกษา ส านักวิชาการ ส านักบรรณสารสนเทศ ส านักพิมพ์ 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบันซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่าส านักอีก 1 สถาบัน คือสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงาน
บริหารส่วนกลาง ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการจัดโครงสร้างระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีลักษณะ
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน กล่าวคือใช้ระบบการรวมบริการมากกว่าการกระจายบริการ ดังนั้น ใน
การให้บริการทางวิชาการแก่สาขาวิชาต่างๆ (เทียบเท่าคณะวิชา) ในมหาวิทยาลัยจึงเป็นภารกิจหลัก
ของส านักโดยมีศูนย์ ฝ่าย ต่างๆ ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ด าเนินการ และให้บริการ
ทางวิชาการ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เดียวกัน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ในการด าเนินการเพ่ือจัดท า มคอ.ของมสธ. จึงเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี  3.1 ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า มคอ.ของมสธ. 
 

มคอ. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 

มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร - คณะกรรมการพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตร 
- ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ. 
- สาขาวิชา 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา - ฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ 
- คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) (ระดับปริญญาตรี)  
- คณะกรรมการผลิต / ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักบริการการศึกษา 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 

- ฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ 
- คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) (ระดับปริญญาตรี)  
- คณะกรรมการผลิต / ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา (ระดับ
บัณฑิตศึกษา)  
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
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มคอ. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 

- ส านักบริการการศึกษา 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา 

- ฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ 
- คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) (ระดับปริญญาตรี)  
- คณะกรรมการผลิต / ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักบริการการศึกษา 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

- ฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ 
- คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) (ระดับปริญญาตรี)  
- คณะกรรมการผลิต / ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักบริการการศึกษา 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- คณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
-  ส านักวิชาการ 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
- ส านักทะเบียนและวัดผล (ระดับปริญญาตรี) 
- ส านักบัณฑิตศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา  
- กองการเจ้าหน้าที่ 
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5. ขั้นตอนการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ ด าเนินการ

ประสานงานในการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังนี้ 
 5.1 ส ารวจหลักสูตรที่ต้องจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
 5.2 จัดท าบันทึกแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
กรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่ง มคอ.7 ให้ส านักวิชาการ (หลังจากสอบไล่ / สอบซ่อมทุกปี
การศึกษา) 
 5.3 ตรวจ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรก่อนสรุปผล
น าเสนอสภาวิชาการ หากมีการแก้ไขจะประสานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแก้ไขข้อมูลก่อนน าเสนอสภาวิชาการ   
 5.4 ติดตาม และกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่ง มคอ.7 รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 90 วันหลังสอบซ่อมในระดับ
ปริญญาตรี และ 90 วันหลังสอบไล่ในระดับบัณฑิตศึกษา) 
 5.5 ติดตามรายงานการประชุมสภาวิชาการ 
 5.6 จัดท าบันทึกแจ้งผลการพิจารณาของสภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ
เพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 
 5.7 สแกน มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรฉบับที่สภาวิชาการเห็นชอบจ าแนก
ตามสาขาวิชาขึ้นระบบในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยที่ http://eservice.stou.ac.th/ > สารสนเทศ
ส านักวิชาการ > ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน > มคอ.7 ฉบับสภาวิชาการเห็นชอบ เพ่ือให้
สาขาวิชาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาต่อไป 

5.8 ประสานงานด้านอ่ืนๆ ดังนี้ 
  5.8.1 จัดประชุมคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ. 3-7 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  5.8.2 ประสานกับส านักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  5.8.3 ประสานกับส านักคอมพิวเตอร์ ในการแก้ไขผู้มีสิทธิ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ 
  5.8.4 Update ข้อมูลที่เก่ียวข้องในส่วนของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
  5.8.5 ติดตามข้อมูล ระเบียบ ประกาศของ สกอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเวียน
แจ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  5.8.6 ตอบค าถาม และให้ข้อมูลในการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรแก่ผู้บริหาร / คณะกรรมการบริหารหลักสูตร / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 โดยมีขั้นตอนและแผนการจัดท า มอค.7 ดังแผนภูมิที ่3.1-3.8 
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แผนภูมิที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553-2556 

(รายงานภายใน 90 วันหลังสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 (ภายใน 30 ตุลาคม) 
ทุกปีการศึกษาที่เปิดสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กรอกรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
กรอกรายละเอียดข้อมูล 

 

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ส านักวิชาการ 
ตรวจและเสนอ มคอ.7 ต่อสภาวิชาการ 

 

สภาวิชาการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ภายในวันที่ 30 ตุลาคมของทุกปี 

ส านักวิชาการ 
ส ารวจหลักสูตรที่ต้องจัดท ามคอ.7 และแจ้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ส านักวิชาการ 
Scan มคอ.7 ฉบับสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 

ขึ้นในระบบ Intranet 

สาขาวิชา 
น ามคอ.7 ฉบับสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
ไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 3.2 แผนการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553-2556 
(รายงานภายใน 90 วันหลังสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 (ภายใน 30 ตุลาคม) ทุกปีการศึกษาที่เปิดสอน) 

ขั้นตอน ส.ค. ก.ย. ต.ค. ผู้รับผิดชอบ 
1. กรอกรายละเอียดขอ้มูล     
1.1 หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป    ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ส านักวิชาการ 
1.2 หมวดที่ 2 ขอ้มูลเชิงสถิติ ข้อ 1-5    ส านักทะเบียนและวัดผล/ส านักคอมพิวเตอร์ 
1.3 หมวดที่ 2 ขอ้มูลเชิงสถิติ ข้อ 7    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.4 หมวดที่ 4 ขอ้มูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร ข้อ 1-2    ส านักทะเบียนและวัดผล/ส านักคอมพิวเตอร์ 
1.5 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที่ 4 และ 6    ฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ คบช.  
1.6 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที ่8 และ 10    สาขาวิชา/ ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ส านัก

วิชาการ /กองการเจ้าหน้าท่ี / ส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา/ส านักคอมพิวเตอร์ 

1.7 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที่ 11    ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ / 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.8 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที่ 12    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.9 หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน ข้อ 1-2    คบช. รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.10 หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน ข้อ 3-4    -สาขาวิชากรอกข้อมูลของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
-ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์/กองการเจ้าหน้าท่ี/
ส านักคอมพิวเตอร์/ กรอกข้อมูลของอาจารย์
(เพิ่มเติม) และบุคลากรสายสนับสนุน 

1.11 หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ ข้อ 1    คณะกรรมการประเมินหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.12 กรอกรายละเอียดนอกเหนือจากทีก่ล่าวข้างต้นทั้งหมด    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. เสนอรายงาน มคอ. 7 ต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. เสนอรายงาน มคอ. 7 ต่อสภาวชิาการ    ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ส านักวิชาการ 
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แผนภูมิที่ 3.3 ขั้นตอนการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553-2556 

(รายงานภายใน 90 วัน หลังสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 (ภายใน 30 กรกฎาคม) 
ทุกปีการศึกษาที่เปิดสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กรอกรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
กรอกรายละเอียดข้อมูล 

 

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ส านักวิชาการ 
ตรวจและเสนอ มคอ.7 ต่อสภาวิชาการ 

 

สภาวิชาการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคมของทุกปี 

ส านักวิชาการ 
ส ารวจหลักสูตรที่ต้องจัดท ามคอ.7 และแจ้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ส านักวิชาการ 
Scan มคอ.7 ฉบับสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 

ขึ้นในระบบ Intranet 

สาขาวิชา 
น ามคอ.7 ฉบับสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
ไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 3.4 แผนการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2553-2556 
(รายงานภายใน 90 วัน หลังสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 (ภายใน 30 กรกฎาคม) ทุกปีการศึกษาที่เปิดสอน) 

ขั้นตอน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ผู้รับผิดชอบ 
1. กรอกรายละเอียดขอ้มูล     
1.1 หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป    ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ส านักวิชาการ 
1.2 หมวดที่ 2 ขอ้มูลเชิงสถิติ ข้อ 1-5    ส านักทะเบียนและวัดผล/ส านักคอมพิวเตอร์ 
1.3 หมวดที่ 2 ขอ้มูลเชิงสถิติ ข้อ 7    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.4 หมวดที่ 4 ขอ้มูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร ข้อ 1-2    ส านักทะเบียนและวัดผล/ส านักคอมพิวเตอร์ 
1.5 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที่ 4 และ 6    ฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ คบช.  
1.6 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที ่8 และ 10    สาขาวิชา/ ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ส านักวิชาการ 

/กองการเจ้าหน้าท่ี / ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา/ส านักคอมพิวเตอร์ 

1.7 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที่ 11    ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ / 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.8 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที่ 12    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.9 หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน ข้อ 1-2    คบช. รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.10 หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน ข้อ 3-4    -สาขาวิชากรอกข้อมูลของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
-ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์/กองการเจ้าหน้าท่ี/ส านัก
คอมพิวเตอร์/ กรอกข้อมูลของอาจารย์(เพิ่มเติม) 
และบุคลากรสายสนับสนุน 

1.11 หมวดที่ 8 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลกัสูตรจากผูป้ระเมินอิสระ ข้อ 1    คณะกรรมการประเมินหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.12 กรอกรายละเอียดนอกเหนือจากทีก่ล่าวข้างต้นทั้งหมด    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. เสนอรายงาน มคอ. 7 ต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. เสนอรายงาน มคอ. 7 ต่อสภาวชิาการ    ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ส านักวิชาการ 
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แผนภูมิที่ 3.5 ขั้นตอนการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

(รายงานภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 (ภายใน 30 มกราคม ) 
ทุกปีการศึกษาที่เปิดสอน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กรอกรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
กรอกรายละเอียดข้อมูล 

 

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ส านักวิชาการ 
ตรวจและเสนอ มคอ.7 ต่อสภาวิชาการ 

 

สภาวิชาการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ภายในวันที่ 30 มกราคมของทุกปี 

ส านักวิชาการ 
ส ารวจหลักสูตรที่ต้องจัดท ามคอ.7 และแจ้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ส านักวิชาการ 
Scan มคอ.7 ฉบับสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 

ขึ้นในระบบ Intranet 

สาขาวิชา 
น ามคอ.7 ฉบับสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
ไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 3.6 แผนการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
(รายงานภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 (ภายใน 30 มกราคม) ทุกปีการศึกษาที่เปิดสอน)  

ขั้นตอน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ผู้รับผิดชอบ 
1. กรอกรายละเอียดขอ้มูล     
1.1 หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป    ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ส านักวิชาการ 
1.2 หมวดที่ 2 ขอ้มูลเชิงสถิติ ข้อ 1-5    ส านักทะเบียนและวัดผล/ส านักคอมพิวเตอร์ 
1.3 หมวดที่ 2 ขอ้มูลเชิงสถิติ ข้อ 7    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.4 หมวดที่ 4 ขอ้มูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร ข้อ 1-2    ส านักทะเบียนและวัดผล/ส านักคอมพิวเตอร์ 
1.5 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที่ 4 และ 6    ฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ คบช.  
1.6 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที ่8 และ 10    สาขาวิชา/ ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ส านัก

วิชาการ /กองการเจ้าหน้าท่ี / ส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา/ส านักคอมพิวเตอร์ 

1.7 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที่ 11    ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ / 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.8 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที่ 12    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.9 หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน ข้อ 1-2    คบช. รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.10 หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน ข้อ 3-4    -สาขาวิชากรอกข้อมูลของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
-ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์/กองการเจ้าหน้าท่ี/
ส านักคอมพิวเตอร์/ กรอกข้อมูลของอาจารย์
(เพิ่มเติม) และบุคลากรสายสนับสนุน 

1.11 หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ ข้อ 1    คณะกรรมการประเมินหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.12 กรอกรายละเอียดนอกเหนือจากทีก่ล่าวข้างต้นทั้งหมด    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. เสนอรายงาน มคอ. 7 ต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. เสนอรายงาน มคอ. 7 ต่อสภาวชิาการ    ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ส านักวิชาการ 
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แผนภูมิที่ 3.7 ขั้นตอนการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

(รายงานภายใน 90 วัน หลังสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 (ภายใน 25 ตุลาคม) 
ทุกปีการศึกษาที่เปิดสอน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กรอกรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ภายในวันที่ 25 กันยายนของทุกปี 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
กรอกรายละเอียดข้อมูล 

 

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ส านักวิชาการ 
ตรวจและเสนอ มคอ.7 ต่อสภาวิชาการ 

 

สภาวิชาการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ภายในวันที่ 25 ตุลาคมของทุกปี 

ส านักวิชาการ 
ส ารวจหลักสูตรที่ต้องจัดท ามคอ.7 และแจ้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ส านักวิชาการ 
Scan มคอ.7 ฉบับสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 

ขึ้นในระบบ Intranet 

สาขาวิชา 
น ามคอ.7 ฉบับสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
ไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 3.8 แผนการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
(รายงานภายใน 90 วัน หลังสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 (ภายใน 25 ตุลาคม) ทุกปีการศึกษาท่ีเปิดสอน)  

ขั้นตอน ส.ค. ก.ย. ต.ค. ผู้รับผิดชอบ 
1. กรอกรายละเอียดขอ้มูล     
1.1 หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป    ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ส านักวิชาการ 
1.2 หมวดที่ 2 ขอ้มูลเชิงสถิติ ข้อ 1-5    ส านักทะเบียนและวัดผล/ส านักคอมพิวเตอร์ 
1.3 หมวดที่ 2 ขอ้มูลเชิงสถิติ ข้อ 7    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.4 หมวดที่ 4 ขอ้มูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร ข้อ 1-2    ส านักทะเบียนและวัดผล/ส านักคอมพิวเตอร์ 
1.5 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที่ 4 และ 6    ฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ คบช.  
1.6 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที ่8 และ 10    สาขาวิชา/ ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ส านัก

วิชาการ /กองการเจ้าหน้าท่ี / ส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา/ส านักคอมพิวเตอร์ 

1.7 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที่ 11    ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ / 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.8 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อที่ 12    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.9 หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน ข้อ 1-2    คบช. รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.10 หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน ข้อ 3-4    -สาขาวิชากรอกข้อมูลของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
-ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์/กองการเจ้าหน้าท่ี/
ส านักคอมพิวเตอร์/ กรอกข้อมูลของอาจารย์
(เพิ่มเติม) และบุคลากรสายสนับสนุน 

1.11 หมวดที่ 8 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลกัสูตรจากผูป้ระเมินอิสระ ข้อ 1    คณะกรรมการประเมินหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.12 กรอกรายละเอียดนอกเหนือจากทีก่ล่าวข้างต้นทั้งหมด    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. เสนอรายงาน มคอ. 7 ต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. เสนอรายงาน มคอ. 7 ต่อสภาวชิาการ    ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ส านักวิชาการ 

 



บทท่ี 4  
การจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

 
การจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรอยู่ในความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ ท าหน้าทีป่ระสานงานด าเนินการ  
 ในการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรอยู่ภายใต้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดท า มคอ.3-7 ในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยที่ http://eservice.stou.ac.th/  > 
สารสนเทศหน่วยงาน > ส านักวิชาการ > ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท า มคอ.3-7 ทั้งนี้ ส านัก
คอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นผู้ พัฒนาระบบจะให้สิทธิ์ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  / 
ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ และเพ่ือให้การจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงขอน าเสนอแนวทาง
การกรอกข้อมูล ดังนี้ 
 1. การเข้าสู่ระบบ 
 2. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 3. หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
 4. หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 5. หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปชุดวิชาของหลักสูตร 
 6. หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 7. หมวดที่ 6 สรปุการประเมินหลักสูตร 
 8. หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน 
 9. หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 10. หมวดที่ 9  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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1. การเข้าสู่ระบบ 

 เริ่มที่      พิมพ์ http: //eservice.stou.ac.th/ > สารสนเทศหน่วยงาน > ส านัก
วิชาการ > ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.3-7   
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รายการ แนวการกรอกข้อมูล 
Username ระบุ Username ที่มหาวิทยาลัยออกให้ 
Password ระบุ Password ที่ท่านก าหนด 
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รายการ แนวการกรอกข้อมูล 
เลือกระดับการศึกษา เลือกระดับการศึกษาตามหลักสูตรที่รับผิดชอบ ปริญญาตรี  หรือ

บัณฑิตศึกษา 
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รายการ แนวการกรอกข้อมูล 
เมนูหลัก เลือกรายการที่จะเข้าใช้ระบบ คลิก มคอ.7 
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ล าดับที่ รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1. ประจ าปี
การศึกษา 

คลิกเลือกปีการศึกษาที่รายงาน เช่น  ประจ าปี
การศึกษา 2555 

 
 
 
 
    
 
 คณะกรรมการ     
 บริหารหลักสูตร 

2. ระดับคุณวุฒิ คลิกเลือกระดับคุณวุฒิของหลักสูตร เช่น 
ปริญญาโท 

3. สาขาวิชา คลิกเลือกสาขาวิชาของท่าน เช่น สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 

4. ชื่อหลักสูตร คลิกเลือกชื่อหลักสูตรที่จะรายงาน เช่น 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนง
วิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

5. วันที่รายงาน จะปรากฏวันที่เข้ามารายงานในระบบ 
6.  OK - Back คลิก OK  เมื่อต้องการไปหน้าถัดไป 

Back  เมื่อต้องการกลับไปหน้าที่ผ่านมา 
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2. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ล าดับ

ที ่
รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร จะปรากฏชื่อหลักสูตรที่เลือก  
2. ระดับคุณวุฒิ จะปรากฏระดับคุณวุฒิที่เลือก  
3. อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามท่ีระบุ
ใน มคอ.2 หรือสมอ.08 หากมีการแก้ไข โดย
ต้องผ่านสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
หากท่านต้องการแก้ไขให้คลิกท่ี  ในทุกๆ 
ท่ีท่ีมีเครื่องหมายนี้ 

ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและ   
การสอน  
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ล าดับ
ที ่

รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

4. วันที่รายงาน จะปรากฏวันที่เข้ามารายงาน  
5. ปีการศึกษาที่รายงาน จะปรากฏปีการศึกษาที่เลือกรายงาน  
6. สถานที่ตั้ง จะปรากฏชื่อสาขาวิชาและท่ีตั้งมหาวิทยาลัย  
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3. หมวดที่ 2  ข้อมูลเชิงสถิติ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่
รับเข้าในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
ปีที่เริ่มเปิดสอน TQF นับเป็น
นักศึกษารุ่นแรก 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้า
ในปีการศึกษาที่รายงาน   (ปีที่เริ่ม
เปิดสอน TQF นับเป็นนักศึกษา
รุ่นแรก) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ส านักทะเบียน
 และวัดผล (ระดับ
 ปริญญาตรี) 
 - ส านักบัณฑิตศึกษา
 (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 - ส านักคอมพิวเตอร์ 
 Upload ข้อมูล 

1.1 จ านวนนักศึกษา ภาค 1      ระบจุ านวนนักศึกษา ภาค 1      
1.2 จ านวนนักศึกษา ภาค 2 ระบจุ านวนนักศึกษา ภาค 2 
2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาในปีที่รายงาน (ตาม
ก าหนดระยะเวลาของแต่ละ
หลักสูตร) 

[การส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดเวลาของหลักสูตร    
ระดับปริญญาตรี หมายถึงการ
ส าเร็จการศึกษาภายใน 8 ภาค
การศึกษาปกติไม่นับภาคฤดูร้อน 
ระดับปริญญาโท หมายถึงการส าเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ภาคการศึกษา  
ระดับปริญญาเอก หมายถึง
การส าเร็จการศึกษาภายใน 6 
ภาคการศึกษา] 

2.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาก่อนก าหนดเวลา
ของหลักสูตร                              

ระบจุ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาก่อนก าหนดเวลาของ
หลักสูตร                              

2.2 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลา
ของหลักสูตร  

ระบจุ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตร  

2.3 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาหลังก าหนดเวลาของ
หลักสูตร                              

ระบจุ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาหลังก าหนดเวลาของ
หลักสูตร                              

2.4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ                                           

ระบุจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ 
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ล าดับ
ที ่

รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการ
ส าเร็จการศึกษา  

  

 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
[จ าแนกตามนักศึกษารุ่น/ปี] 

ค านวณจากจ านวนนักศึกษาที่
จบการศึกษาตามข้อ 2.2 และ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่
รับเข้าในหลักสูตรของรุ่น 

 

4. จ านวนร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตรในแต่ละปี 

  

4.1 จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ระบจุ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี       
 
 
 
 
 - ส านักทะเบียน
  และวัดผล (ระดับ
 ปริญญาตรี) 
 - ส านักบัณฑิตศึกษา
 (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 - ส านักคอมพิวเตอร์ 
 Upload ข้อมูล 

4.2 นักศึกษาท่ีสอบผ่าน 1 ชุดวิชา
(จ านวน / ร้อยละ) 

ระบุจ านวน / ร้อยละนักศึกษา
ที่สอบผ่าน 1 ชุดวิชา 

4.3 นักศึกษาท่ีสอบผ่าน 2 ชุดวิชา
(จ านวน / ร้อยละ) 

ระบจุ านวน /ร้อยละนักศึกษาที่
สอบผ่าน 2 ชุดวิชา 

4.4 นักศึกษาท่ีสอบผ่าน 3 ชุดวิชา 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ระบจุ านวน / ร้อยละนักศึกษา
ที่สอบผ่าน 3 ชุดวิชา 

5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวน
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
[คิดจากนักศึกษารุ่น / แยก
ตามภาคการศึกษา]   

อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวน
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
ระบุสัดส่วนของนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนดการศึกษา
และยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา [คิด
จากนักศึกษารุ่น / แยกตาม
ภาคการศึกษา]   

6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
จ านวนนักศึกษาตามแผนการ
ศึกษา  

ระบปุัจจัย/สาเหตุที่มี
ผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา
ตามแผนการศึกษา 
[ข้อสังเกตเก่ียวกับปัจจัยหลัก 
หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่าง
เด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา (เช่น การเปลี่ยน
สถานภาพของนักศึกษาจาก
กลุ่มประกาศนียบัตรเป็น

คณะกรรมการ     
บริหารหลักสูตร 
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ล าดับ
ที ่

รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

ปริญญาบัตร หรือการย้าย
สาขาวิชาฯ)] 

7. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต
ภายในระยะ 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา  
 
 
 
 

ระบุดังนี้ 
- วันที่ส ารวจ   
- ประจ าปีการศึกษา  
- จ านวนแบบสอบถามที่ส่ง   
- จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลบั                   
- ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

  
 
    
 

7.1 การกระจายภาวะการได้งาน
ท าเทียบกับจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

7.1.1 การได้งานท า  
 ได้งานท าแล้วตรงสาขาที่เรียน ระบุจ านวน/ร้อยละของบัณฑิต

ทีไ่ด้งานท าแล้วตรงสาขาที่เรียน 
  สถาบันวิจัยและ
 พัฒนา 

 ได้งานท าแล้วไม่ตรงสาขาท่ี
เรียน 

ระบุจ านวน/ร้อยละของบัณฑิต
ทีไ่ด้งานท าแล้วไม่ตรงสาขาที่
เรียน 

7.1.2 ไม่ประสงค์จะท างาน  
 ไม่ประสงค์จะท างานศึกษาต่อ ระบุจ านวน/ร้อยละของบัณฑิต

ทีไ่ม่ประสงค์จะท างานศึกษาต่อ 
 ไม่ประสงค์จะท างานสาเหตุอ่ืน ระบุจ านวน/ร้อยละของบัณฑิตที่

ไม่ประสงค์จะท างานสาเหตุอ่ืน 
7.2 ยังไม่ได้งานท า ระบุจ านวน/ร้อยละของบัณฑิต

ทีย่ังไม่ได้งานท า 
8. การวิเคราะห์ผลที่ได้     ระบุการวิเคราะห์ผลการ

เปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของ
การได้งานท า โดยใช้ข้อมูล
ภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่
เปิดสอนสาขา/สาขาวิชา
เดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการ     
บริหารหลักสูตร 
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4. หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสูตร 
 
ล าดับ

ที ่
รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่
มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา  

ระบุการเปลี่ยนแปลงภายใน
สถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

  
คณะกรรมการ     
บริหาร
หลักสูตร 2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) 

ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา  

ระบุการเปลี่ยนแปลงภายนอก
สถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
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5. หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปชุดวิชาของหลักสูตร 
 

ล าดับที่ รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
1. สรุปผลชุดวิชาที่เปิดสอนใน

ภาคการศึกษา / ปีการศึกษา 
กรอกข้อมูลสรุปผลชุดวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา/ปี
การศึกษา ระบุชุดวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมด (เฉพาะชุดวิชาใน มคอ.2) 
พร้อมจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
แต่ละชุดวิชาและการกระจายของ
ระดับคะแนน [เฉพาะปีการศึกษานั้น  ๆ
2 ภาคการศึกษา] 

- ส านักทะเบียน
และวัดผล (ระดับ
ปริญญาตรี) 
- ส านัก
บัณฑิตศึกษา (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
- ส านัก
คอมพิวเตอร์ Up 
load ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์ชุดวิชาที่มีผลการ
เรียนไม่ปกติ  

ระบุรหัสและชื่อชุดวิชาที่มีการแจก
แจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น 
นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจาก
เกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับ
คะแนนในแต่ละชุดวิชา หรือ
นักศึกษาสอบตกมากเกินไป การ
สอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของ
ชุดวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุ
วิธีการตรวจสอบสาเหตุความ
ผิดปกติ  เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่
ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ท่ีตั้ง
ไว้ และมาตรการแก้ไขที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว  (หากจ าเป็นให้
แนบข้อสรุปการประเมินและแนว
ทางการแก้ไขที่ได้ด าเนินการมาแล้วด้วย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คณะกรรมการ     
 บริหาร 
 หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การเปิดชุดวิชาในภาคหรือปี
การศึกษา 

 

3.1 ชุดวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตาม
แผนการศึกษา และเหตุผลที่
ไม่ได้เปิดสอน  

ให้ระบุรหัสและชื่อชุดวิชาที่ไม่ได้
เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อม
ทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
และมาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 
(ถ้ามี) เช่น เป็นชุดวิชาแกนที่ต้อง
เปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาด
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ล าดับที่ รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ผู้สอน หรือจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้
ด าเนินการปรับแผนการเปิดชุดวิชา
เพ่ือเป็นการประกันว่า นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษา
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการ     
บริหาร
หลักสูตร 

 
 

3.2 วิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอน
เนื้อหาในชุดวิชาไม่ครบถ้วน  

ให้ระบุรหัสและชื่อชุดวิชา สาระ
หรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน
สาระหรือหัวข้อดังกล่าว พร้อม
วิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระที่ขาด
และจ าเป็นต้องสอนเพ่ือใช้เป็น
พ้ืนฐานของชุดวิชาอ่ืนได้เพ่ิมหัวข้อ
หรือสาระที่ขาดในชุดวิชาที่สูงขึ้น 

 การแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว  ระบกุารแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว   
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6. หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 
ล าดับที่ รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหาร
หลักสูตร 

ให้ระบุ ดังนี้ 
- ปัญหาในการบริหารหลักสูตร  
- ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
- แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

คณะกรรมการ     
บริหารหลักสูตร 
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7. หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
ล าดับ

ที ่
รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษา (รายงาน
ตามปีที่ส ารวจ)  

[กรอกทุกปีการศึกษา กรณีมี
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หาก
ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษายังไม่ต้อง
ประเมิน] 

 
     
 
 
 
 
    คณะกรรมการ     
    บริหารหลักสูตร 
 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากการ
ประเมิน และข้อคิดเห็นของ
คณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

ระบุ 
- ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากการ
ประเมิน  
- ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผล
การประเมิน 

1.2 
 
 
 
 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการ
ประเมินข้อ 1.1 

ระบขุ้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 
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2. การประเมินจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (อธิบาย
กระบวนการประเมินและ
เมื่อมีผู้ส าเร็จการศึกษา 
หรือเมื่อครบตามหลักสูตร) 

 

[อธิบายกระบวนการประเมิน 
และประเมินเมื่อมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาหรือเมื่อครบรอบ
หลักสูตร (เช่น หลักสูตร 4 ปี 
ครบรอบหลักสูตรคือ 4 ปี โดย
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และจากภายนอก)]  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 คณะกรรมการ     
 บริหารหลักสูตร 
 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผล
การประเมินและข้อคิดเห็น
ของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

ระบขุ้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผล
การประเมินและข้อคิดเห็นของ
คณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการ
ประเมินข้อ 2.1 

ระบขุ้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 
2.1 

3. การประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ฯ   

 

3.1 เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์คะแนนที่น าไปประเมินข้อ 3.2 
3.2 รายงานผลการด าเนินงาน

ตามดัชนีบ่งชี้   
ก่อนที่จะรายงานผลข้อ 3.2 ให้ดู
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
ฉบับสกอ. รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานว่า
แต่ละปีท่ีเปิดสอนระบุ KPI ข้อ
ใดบ้าง และให้รายงานผลการ
ด าเนินงานตามที่ระบุไว้ 

 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน  ระบุร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 
ใบเซ็นชื่อ/รายงานการประชุม 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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 2. มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

ผลการด าเนินงาน ระบุ มี/ไม่มี 
ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 
มคอ.2 ฉบับ สกอ.รับทราบให้
ความเห็นชอบ 

- คณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร 
- ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน ส านัก
วิชาการ 

 3. มีรายละเอียดของชุดวิชา
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
ชุดวิชา  

ผลการด าเนินงาน ระบุ มี/ไม่ม ี
และตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ปีการศึกษา 
2553-2556 คือ 
- ภาคการศึกษาที่ 1 ภายใน 15 
พฤษภาคมของปีที่เปิดสอน 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ภายใน 31 
ตุลาคม ของปีที่เปิดสอน 
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ปีการศึกษา 2557 เป็น
ต้นไป คือ 
- ภาคการศึกษาท่ี 1 ภายใน 31 
กรกฎาคมของปีที่เปิดสอน 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 ภายใน 31 
มกราคมของปีถัดไป 
ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
ฉบับเสนอสภาวิชาการหรือ
หลักฐานจากฝ่ายต ารา ส านัก
วิชาการ 

- ฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ 
- คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชา (คบ.ช.) (ระดับ
ปริญญาตรี) 
คณะกรรมการผลิต/
ปรับปรุงและบริหารชุด
วิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
จัดท าแบบ มคอ.3 และ 
มคอ. 4 และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาเพ่ือพิจารณา 
และส่งให้ฝ่ายต ารา
น าเสนอสภาวชิาการ 
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 4. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของชุดวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 60 วันหลัง
สอบซ่อม หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกชุดวิชา   

ผลการด าเนินงาน ระบุ มี/ไม่ม ี
และตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดปีการศึกษา 
2553-2556  คือระดับปริญญาตรี 
- ภาคการศึกษาท่ี 1 ภายใน 10 
เมษายน ของปีถัดไป 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 ภายใน 10 
ตุลาคม ของปีถัดไป 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ภาคการศึกษาท่ี 1 ภายใน 25 
ธันวาคม ของปีที่เปิดสอน 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ภายใน 25 
มิถุนายน ของปีถัดไป 
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด   ปีการศึกษา 2557 
เป็นต้นไป คือระดับปริญญาตรี 
- ภาคการศึกษาที่ 1  ภายใน 10 
กรกฎาคม ของปีถัดไป 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 ภายใน 10 
มกราคม ของปีถัดจากปีถัดไป 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ภาคการศึกษาท่ี 1 ภายใน 25 
มีนาคม ของปีถัดไป 
 - ภาคการศึกษาที่ 2 ภายใน 25 
กันยายน ของปีถัดไป 
ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) 
ฉบับเสนอสภาวิชาการหรือ
หลักฐานจากฝ่ายต ารา ส านัก
วิชาการ 

- ส านักทะเบียนและ
วัดผล 
- ฝ่ายต ารา ส านัก
วิชาการ 
- คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชา (คบ.ช.) (ระดับ
ปริญญาตรี) 
คณะกรรมการผลิต/
ปรับปรุงและบริหารชุด
วิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
จัดท าแบบ มคอ.3 และ 
มคอ. 4 และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาเพ่ือพิจารณา
และส่งให้ฝ่ายต ารา
น าเสนอสภาวชิาการ 
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 5. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 90 วัน
หลังสอบซ่อม หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา  

ผลการด าเนินงาน  ระบุ มี/ไม่มี 
และตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดปีการศึกษา 
2553-2556  คือ 
ระดับปริญญาตรี (ภายใน 90 วัน
หลังสอบซ่อมภายใน 30 ตุลาคม) 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใน 90 
วันหลังสอบไล่ภายใน 30 
กรกฎาคม) 
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ปีการศึกษา 2557 เป็น
ต้นไป 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกรอกข้อมูล
ทั้งหมด เสนอ
คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาเพ่ือพิจารณา 
และส่งให้ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
น าเสนอสภาวชิาการ 

  ระดับปริญญาตรี (ภายใน 90 วัน
หลังสอบซ่อมภายใน 30 มกราคม
ของปีถัดจากปีถัดไป) 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใน 90 วัน
หลังสอบไลภ่ายใน 25 ตุลาคมของปี
ถัดไป) 
ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 

แบบ มคอ.7 ฉบับเสนอสภาวิชาการ 
หรือหลักฐานจากฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ 

 

 6. มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25  ของชุดวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา  

ผลการด าเนินงาน ระบรุ้อยละ
ของชุดวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษาที่มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
[ดู มคอ.3 หมวด 7 ข้อ 4 
ประกอบและ มคอ.4 หมวด 7 
ข้อ 2 ประกอบ (ถ้ามี)  
ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 
รายชื่อชุดวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษาที่มีการทวนสอบ

- ส านักทะเบียนและ
วัดผล ให้ข้อมูล
คณะกรรมการ 
บริหารชุดวิชา (คบ.ช.) 
(ระดับปริญญาตรี) และ
ส านักบัณฑิตศึกษาให้
ข้อมูลคณะกรรมการ
ผลิต หรือปรับปรุงและ
บริหารชุดวิชา (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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ผลสัมฤทธิ์/เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7   ปีที่แล้ว 

ผลการด าเนินงาน ระบุ มี/ไม่มี 
ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 
การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน  

ผลการด าเนินงาน ระบอุาจารย์
ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 
รายชื่ออาจารย์ใหม่ / โครงการ
ปฐมนิเทศ / โครงการฝึกอบรมต่างๆ 

- สาขาวิชา 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
- ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ 
ส านักวิชาการ 

 9. อาจารย์ประจ าทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

ผลการด าเนินงาน จ านวน
อาจารย์ประจ าทีไ่ด้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 

รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- สาขาวิชา 
- ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
- ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์  
ส านักวิชาการ 

 10. จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   

ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัย
ระบรุ้อยละของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
[มหาวิทยาลัยให้นับรวมบุคลากร
สายสนับสนุนทุกคน] 
ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 
จ านวน/รายชื่อของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 
 
 

- สาขาวิชา 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
- ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ 
ส านักวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

 11. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0  

ผลการด าเนินงาน ระบรุะดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 
ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

- ส านักบัณฑิตศึกษา 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ ส านักวิชาการ 

 12. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0  

ผลการด าเนินงาน ระบรุะดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ 
ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 13. (ถ้ามี) หาก มคอ2. ระบุ KPI มากกว่า 
12 ตัวต้องรายงานทั้งหมด 

 

4. สรุปผลการประเมิน ระบผุลการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายจ านวน…. ตัวบ่งชี้ จาก
จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด….คิดเป็น
ร้อยละ….  ได้คะแนน…. 
[ข้อ 3.2 เป็นส่วนส าคัญ
เนื่องจากเป็น KPI วัดคุณภาพ
ของหลักสูตรตาม มคอ.2 ที่
สกอ.รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร] 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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8. หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน 
 
ล าดับที่ รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1. การประเมินชุดวิชาที่
เปิดสอนในปีที่รายงาน   
(ข้อมูลจาก มคอ. 5 หรือ 
มคอ.6 (ถ้ามี) ของแต่ละ
ชุดวชิา หมวดที่ 5 ข้อ 1) 

[ข้อมูลจากมคอ.5 หรือ มคอ.6 (ถ้ามี) 
ของแต่ละชุดวิชา หมวดที่ 5 ข้อ 1]  

คบ.ช.(ระดับปริญญาตรี) 
และคณะกรรมการ
ผลิต/ปรับปรุงและ
บริหารชุดวิชา (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) รายงาน
ข้อมูลให้คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

1.1 ชุดวิชาที่มีการประเมิน
คุณภาพการสอน และ
แผนการปรับปรุงจาก
ผลการประเมิน  

ระบุรหัสและชื่อชุดวชิาที่มีการประเมิน
คุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น 
ประเมินโดยนักศึกษา เป็นตน้ และ
แผนปฏิบัติการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
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ล าดับที่ รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
1.2 ผลการประเมิน

คุณภาพการสอน
โดยรวม ข้อมูลจาก 
มคอ. 5 หรือ มคอ.6 
(ถ้ามี) ของแต่ละชุด
วิชา  

ชุดวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชา ........... 
มีทั้งสิ้น .......... ชุดวชิา มีการ
ประเมินผลจากนักศึกษาจ านวน ........
ชุดวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ........... 
(คะแนนอยู่ในช่วง .............) 

 

2. ประสิทธิผลของ 
กลยุทธ์การสอน  

ข้อมูลจาก มคอ. 5 หรือ มคอ.6 (ถ้ามี) 
ของแต่ละชุดวิชา 

คบ.ช.(ระดับปริญญาตรี) 
และคณะกรรมการ
ผลิต/ปรับปรุงและ
บริหารชุดวิชา (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) รายงาน
ข้อมูลให้คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

2.1 
 

ทักษะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน  
กลยุทธ์และวิธีการสอนที่ใช้ในชุดวิชา
เพ่ือพัฒนาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่
ก าหนดในชุดวิชา ให้ดูรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 8 
กระบวนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรประกอบ  
[อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการประเมิน
ผู้สอน แต่เป็นการประเมินภาพรวม
ของการสอนจากข้อคิดเห็นของ
นักศึกษาเพ่ือน าผลมาปรับกลยุทธ์
และวิธีการสอนต่อไป] 

2.2 ทักษะด้านความรู้ 
2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.4 

 
 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2.5 ทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

3. การปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ 

- การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  
  ระบุ มี/ ไม่มี             
- จ านวนอาจารย์ใหม่ .......คน 
- จ านวนอาจารย์ใหม่ที่เข้ารับการ
ปฐมนิเทศ  ........ คน 

สาขาวิชากรอกข้อมูล
ของอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา / กองการ
เจ้าหน้าที่ / ฝพค.กรอก
ข้อมูลของอาจารย์ 
(เพ่ิมเติม) และบุคลากร
สายสนับสนุน 

  - สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ    
  - สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้า

ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
  - หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดง

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ   
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ล าดับที่ รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
4. กิจกรรรมการพัฒนา

วิชาชีพของอาจารย์
และบุคคลสาย
สนับสนุน   

 สาขาวิชากรอกข้อมูล
เ ฉพาะของอาจ า ร ย์
ประจ าสาขาวิชา และ
กองการ เจ้ าหน้ าที่  / 
ส านักคอมพิวเตอร์  /
ส า นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี
การศึกษา / ฝ่ายพัฒนา
คณาจารย์กรอกข้อมูล
ของอาจารย์ (เพ่ิมเติม) 
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน  
 

4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้า - ระบุชื่อกิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
 ร่วม  - ระบจุ านวนผู้เข้าร่วมอาจารย์ใน

หลักสูตร 
  - ระบจุ านวนผู้เข้าร่วมบุคลากรสาย

สนับสนุน 
4.2 สรุปข้อคิดเห็น และ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ (สรุป
จากผลการประเมิน
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผล
การประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
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หมวดที ่8 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 
ล าดับ

ที ่
รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่
ได้รับการเสนอแนะจาก
ผู้ประเมินอิสระ และ
ความเห็นของผู้
ประสานงานหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่
ได้รับการเสนอแนะ  

สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้
ประเมินอิสระอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
สาขาหรือสาขาวิชา (ศาสตร์) เดียวกัน
อย่างน้อย 1 คน ซึ่งควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับ
คณะกรรมการประเมินการศึกษา
ภายในของสาขาวิชา เพ่ือท าการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงาน 
[รายงานทุกปีโดยเขียนสรุปรวบ
ยอดจากผลการประเมินดัชนีบ่งชี้ผล
การด าเนินงาน (มคอ.2) และผลการ
ประเมินรายวิชา (มคอ.5,6)] 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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ล าดับ
ที ่

รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1.1 ข้อคิดเห็นหรือสาระที่
ได้รับการเสนอแนะจาก
ผู้ประเมินอิสระ 

ระบขุ้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการ
เสนอแนะจากผู้ประเมินอิสระ 

 

1.2 ความเห็นของประธาน/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต่อข้อคิดเห็นหรือสาระ
ที่ได้รับการเสนอแนะ 

ความเห็นของประธาน/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ี
ได้รับการเสนอแนะ 

 

2. การน าไปด าเนินการ
เพ่ือการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร  

ระบกุารน าไปด าเนินการเพ่ือการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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10. หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
ล าดับ

ที ่
รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1. ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนที่
เสนอในรายงานของปีที่
ผ่านมา  

ระบุ ดังนี้ 
- แผนด าเนินการ 
- วันสิ้นสุดการด าเนินการตามแผน 
- ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
 
 
 

 

  - ความส าเร็จของแผน 
  - เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการให้

ส าเร็จ 
2. ข้อเสนอในการพัฒนา

หลักสูตร   
 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
2.1 ข้อเสนอในการปรับ

โครงสร้างหลักสูตร 
(จ านวนหน่วยกิต ชุด
วิชาแกน ชุดวิชาเลือกฯ) 

ระบขุ้อเสนอในการปรับโครงสร้าง
หลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต ชุดวิชา
แกน ชุดวิชาเลือกฯ) 

2.2 ข้อเสนอในการ
เปลี่ยนแปลงชุดวิชา 
(การเปลี่ยนแปลง เพ่ิม
หรือลดเนื้อหาในชุด
วิชาการเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการ
ประเมินสัมฤทธิผลชุด
วิชาฯ) 

ระบขุ้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงชุด
วิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด
เนื้อหาในชุดวิชาการเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมิน
สัมฤทธิผลชุดวิชาฯ) 

 
 
 
 
 
 
   คณะกรรมการ    
    บริหารหลักสูตร 

2.3 กิจกรรมการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ระบกุิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

3. แผนปฏิบัติการใหม่
ส าหรับปี  

ระบุ ดังนี้ 
- แผนปฏิบัตกิาร 

  - วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน  
  - ผู้รับผิดชอบ  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
เซ็นชื่อก ากับ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร   

5. ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเซ็นชื่อก ากับ 

ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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ล าดับ
ที ่

รายการ แนวทางการกรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

6. ประธานคณะกรรม
ประจ าสาขาวิชา 

เห็นชอบโดย (คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชา)  ต้องเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  
ในการประชุมครั้งที่ …/….. วันที่………
ก่อนที่ประธานคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาลงนามเซ็นชื่อก ากับ 

- คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชา 
- ประธานคณะกรรม
ประจ าสาขาวิชา 

 
เอกสารประกอบรายงาน  : ให้แนบเอกสารประกอบการรายงาน มคอ.7 เพื่อใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น 

1. ส าเนารายงานชุดวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
5. ผลการประเมินหลักสูตร  เป็นต้น  

 



 
 

บทท่ี 5  
สรุป ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุป 
 ในการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรนั้น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลตามภารกิจ
ของหน่วยงาน  การจัดท า มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนในการกรอกและ
จัดเก็บข้อมูล โดยอยู่ภายใต้ระบบที่ชื่อว่า “ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท า มคอ. 3-7” ที่จัดท าขึ้น
ในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยที่ URL: http://eservice.stou.ac.th/ > สารสนเทศ
หน่วยงาน >ส านักวิชาการ > ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท า มคอ. 3-7 โดยมีส านักคอมพิวเตอร์
ดูแลระบบเทคนิค และฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการดูแลประสานงานและติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ประกอบด้วย 9 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเชิงสถิติ 
หมวดที่ 3  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
หมวดที่ 4  ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
หมวดที่ 6  สรุปการประเมินหลักสูตร 
หมวดที่ 7  คุณภาพของการสอน 
หมวดที่ 8  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
หมวดที่ 9  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้หลักสูตรที่เปิดสอนจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อมในระดับปริญญาตรี 
และภายใน 90 วัน หลังสอบไล่ภาคปลายในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ขั้นตอนในการจัดท า มคอ. 7 นั้น ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน แจ้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูล ในระบบสารสนเทศและ Print มคอ.7 ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนลงนาม ประธานบริหารหลักสูตรลงนาม และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาก่อนที่ประธานคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาลงนาม  จากนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชาส่ง มคอ.7 ให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านัก
วิชาการตรวจและสรุปผลเสนอสภาวิชาการ เมื่อสภาวิชาการมีมติเห็นชอบแล้ว ส านักวิชาการแจ้ง
สาขาวิชาทราบ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรฯ Scan มคอ.7 ฉบับที่สภาวิชาการเห็นชอบขึ้นในระบบ 
Intranet ของมหาวิทยาลัย ที่ URL:  http://eservice.stou.ac.th/ > สารสนเทศหน่วยงาน > 
ส านักวิชาการ > ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน > มคอ.7 ฉบับสภาวิชาการเห็นชอบ เพ่ือให้
สาขาวิชาน า มคอ.7 ไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาต่อไป 
 
2.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ด้านการด าเนนิงาน  
1. มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร เป็นเรื่องใหม่ที่คณาจารย์ยังมีความ
เข้าใจไม่ชัดเจน ยังไม่เข้าใจบทบาทในการ
ดูแลรับผิดชอบในการด าเนินการ และยังไม่
ตระหนักถึงความส าคัญ  เป็นภาระงานเพิ่ม 

ส านักวิชาการได้มีการจัดประชุม/สัมมนา
คณาจารย์หลายครั้งเพ่ือให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท า
มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  

2. คณาจารย์ยังไม่เข้าใจในการกรอกข้อมูลเพ่ือ
การจัดท า มคอ.7  

การมีคู่มือการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร จะเป็นแนวทางให้
คณาจารย์จัดท า มคอ.7 รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรได้ง่ายขึ้น 

3. มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกรอก
ข้อมูลท าให้ได้ข้อมูลล่าช้า และให้ข้อมูลไม่ตรง
ประเด็น 

ส านักวิชาการได้มีการจัดประชุม / สัมมนาเพ่ือ
ท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ตรงประเด็น 

ด้านระบบสารสนเทศ  
1. ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดท า มคอ.7 ไม่เข้าใจเรื่องหลักสูตร 
ท าให้ต้องแก้ไขข้อมูลหลายครั้ง และใช้
เวลานาน  

ส านักวิชาการได้ประสานและท าความเข้าใจ
เรื่องหลักสูตร และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า 

มคอ.7 แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
ฯ มี 2 คน การท างานยังขาดการประสานงาน
ในบางส่วน เช่น ข้อความที่ใช้ในระบบไม่
ตรงกัน สร้างตารางที่แตกต่างกัน การแสดง
ข้อมูลในรายงานต่างกัน เป็นต้น ท าให้ส านัก
วิชาการต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ  

ส านักวิชาการได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และ
ประสานงานท าความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบทั้ง 2 
ระบบให้ด าเนินการพัฒนาระบบภายใต้ข้อมูล
เดียวกัน เพ่ือไม่ไห้เกิดความแตกต่าง  

3. ในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า 
มคอ.7 ให้สิทธิ์ในการเข้าใช้คือ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคนเดียว เพื่อ
เป็นการป้องกันความปลอดภัยในการเก็บและ
การแก้ไขข้อมูลต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ประธานฯ ก่อน ท าให้เกิดปัญหากรรมการคน
อ่ืนไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้  

ควรให้สิทธิ์เข้าไปใช้ระบบแก่คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรทุกคน หรือหากคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรเห็นชอบให้เลขานุการกิจ
สาขาวิชามีสิทธิ์เข้าไปใช้ระบบก็สามารถแจ้งเรื่อง
ไปที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน เพื่อเพ่ิม
สิทธิ์ได้ 

4. สาขาวิชาเปลี่ยนผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ โดยไม่
แจ้งส านักวิชาการ ท าให้เข้าระบบไม่ได้ 

5. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.7 เปิด
ให้ใช้เฉพาะเวลาราชการ ท าให้มีข้อจ ากัด
ในช่วงระยะด าเนินการ อาจารย์ไม่สะดวกใน
การใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว 

เปิดระบบสารสนเทศตลอด 24 ชั่วโมง 

6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.7 อยู่ใน
ระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย มีข้อจ ากัด
ในการเข้าใช้ 

น าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า มคอ.7 ขึ้นใน 
Internet ของมหาวิทยาลัยจะท าให้สามารถเข้า
ใช้ได้ตลอดเวลา 

7. ระบบสารสนเทศเพ่ิงเปิดให้เริ่มใช้ท าให้ระบบ
ดังกล่าวยังไม่เสถียร  มีข้อจ ากัดหลาย
อย่างเช่น ไม่ Save ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
เป็นต้น 

ปรับปรุงระบบให้เสถียรและมีประสิทธิ์ภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
8. มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกรอก

ข้อมูล เช่น รายงานผลการด าเนินงานตาม
ดัชนีบ่งชี้ ข้อ 9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบกรอกข้อมูล คือ สาขาวิชา ส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์ กอง
การเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ส านัก
วิชาการ เมื่อมีหน่วยงานหนึ่งกรอกข้อมูลแล้ว 
มีอีกหน่วยงานเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่ม แต่
ระบบไม่เพิ่มข้อมูลแต่ไปทับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว  

ส านักวิชาการได้ประสานผู้ดูแลระบบให้แก้ไข
โดยผู้ที่เข้าไปกรอกข้อมูลหลังจากที่มีข้อมูลอยู่
แล้ว ข้อมูลดังกล่าวต้องไปต่อกัน ไม่ทับข้อมูล
เดิม และควรพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการเข้าไปใช้
กรอกข้อมูลโดยหลายหน่วยงาน 

9. การกรอกข้อมูลหมวดที่ 6 ข้อ 3.2 หลักฐาน
อ้างอิงยังไม่สามารถ Insert Files as 
attachments ได้ การกรอกข้อมูลที่มีเนื้อหา
มากท าให้ข้อมูล Error 

ควรพัฒนาระบบให้สามารถ Insert Files as 
attachments ต่างๆ ได้ โดยผู้กรอกข้อมูล
สามารถ ด าเนินการเองได้ โดยไม่ต้องผ่านผู้ดูแล
ระบบ 

10. ข้อมูลจาก มคอ.3 และ มคอ.5 บางหัวข้อยัง
ไมส่ามารถเชื่อมโยงกันได้ เช่น หมวดที่ 7   
คุณภาพของการสอน ข้อ 1 การประเมินชุด
วิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน [ข้อมูลจาก 
มคอ.5 หรือ มคอ.6 (ถ้ามี) ของแต่ละชุดวิชา 
หมวดที่ 5 ข้อ 1] เป็นต้น 

ควรมีการพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงข้อมูล มคอ.3 
มคอ.5 และ มคอ.7 ในแต่ละหัวข้อที่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ โดยไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูล
ใหม่ 

 
3.  ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึง
ขอเสนอแนวทางด าเนินงานดังนี้ 

3.1 แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
3.2 เมื่อเปิดให้ใช้ระบบสารสนเทศไปแล้วสักระยะเวลาหนึ่ง (1-2  ปีการศึกษา) ควรประเมินผล

การใช้ระบบจากผู้ใช้ระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยอาจจัดท าเป็นแบบสอบถามหรือจัดสัมมนา  
เพ่ือน าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงระบบให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.3 ควรพัฒนาระบบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ประธานคณะกรรมประจ าสาขาวิชาทุกคนสามารถลงนามก ากับในหมวดที่ 9 แผนการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรได ้โดยไม่ต้อง Print ข้อมูล สภาวิชาการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ใน
ระบบได ้สาขาวิชาสามารถน ามคอ.7 ฉบับที่มลีงนามก ากับไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
โดยไม่ต้อง Print ข้อมูล เป็นการลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการท างานของส านักวิชาการใน
การ Scan มคอ.7 ขึ้นในระบบ Intranet ด้วย 



บรรณานุกรม 
 

“ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ที่ 532/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำระบบมำตรฐำน 
        คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำมำตรฐำนกลำงระบบกำรสอนทำงไกลมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช”  
        ประกำศ ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2553 
“ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ที่ 2782/2554  เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำระบบ 
        สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดท ำ มคอ. 3-7 ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
        (TQF)” ประกำศ ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2554   
“ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ที่ 212/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำน 
        กำรพัฒนำรำยละเอียดชุดวิชำของ มสธ.” ประกำศ ณวันที่ 26 มกรำคม 2553  
ส ำนักวิชำกำร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2556 “รำยชื่อหลักสูตรที่ต้องรำยงำนผล 
        กำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7) ปีกำรศึกษำ 2553-2556” 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  2556 “Template มคอ.2 รำยละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญำ 
        ตรี” สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2556 จำก  
        http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/index_home.asp 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  2556 “Template มคอ. 3 กำรจัดท ำรำยละเอียดของชุดวิชำระดับ 
        ปริญญำตรี” สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2556 จำก  
        http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/TQF/intranet/ 
        Web_text%28-%29/Main_Index.htm 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  2556 “Template มคอ.5 การรายงานผลการด าเนินการของ 
        ชุดวิชา”  สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2556 จำก  
        http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/TQF/intranet/ 
        Web_text%28-%29/Main_Index.htm 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  2556 “Template มคอ.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
       ระดับปริญญำตรี”  สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2556 จำก  
       http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/index_home.asp 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  2556 “ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดท ำ มคอ.3-7”  สืบค้นเมื่อ 
        วันที่ 10 กันยำยน 2556 จำก http://172.20.7.101/mko/ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (2552)  “ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  
        เรื่องกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหงชำติ พ.ศ.2552” ประกำศ ณ วันที่ 2  
        กรกฎำคม 2552 
         
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

1. ตัวอย่าง Template มคอ.2  
รายละเอียดของหลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

2. ตัวอย่าง Template มคอ.7 
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัวอย่าง Template มคอ.2  
รายละเอียดของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ............................................................................. 

แขนงวิชา/วิชาเอก........................................................................ 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. .................... 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชา   ........................................................... 

  
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  (ถ้ามี)  ........................ 
(ชื่อภาษาไทย).......................................................................................... 
(ชื่อภาษาอังกฤษ).....................................................................................  
 

2. ชื่อปริญญาและแขนงวิชา 
 (ชื่อเต็มภาษาไทย)......................................................... ........................... 
  (อักษรย่อภาษาไทย)................................................................................ . 
 (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)...............................................................................  
  (อักษรย่อภาษาอังกฤษ)........................................................................... . 
กรณีมีอนุปริญญาโปรดระบุ  รายละเอียดต่อไปนี้ 

 อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักสูตรอนุปริญญาอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี                
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรจนหมดระยะเวลาการศึกษาแล้ว แต่              
ไม่สามารถสอบผ่านทุกชุดวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด ให้สามารถขอรับอนุปริญญาได้ ซึ่งข้อก าหนด
อนุปริญญาดังกล่าวมีโครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีชื่อหลักสูตรและชื่ออนุปริญญา ดังนี้ 
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  ……………………………… 
       (ภาษาอังกฤษ) ……………………………… 
 ชื่ออนุปริญญา 
 (ชื่อเต็มภาษาไทย )  ……………………………… 
 (อักษรย่อภาษาไทย)  ……………………………… 
 (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)  ……………………………… 
 (อักษรย่อภาษาอังกฤษ)  ……………………………… 
  

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
…………………………………………………………. 

 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า....................หนว่ยกิต 

Template มคอ. 2  - ระดับปริญญาตรี 

ปรับปรุง ณ วันที่  10 ตุลาคม 2556 
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5.   รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
      5.2  ภาษาที่ใช้  
          หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและใช้เอกสาร/ต าราในวิชาของหลักสูตรเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)..................................... 
 5.3  การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ....................................................................... ............ 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ..............     ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่............ ปีการศึกษา............... 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่....../...........  
 เมื่อวันที่.......................................... 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่....../...........  
 เมื่อวันที่.......................................... 

 สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (โปรดระบุชื่อ)............................ให้ความเห็นชอบ/รับรอง 
 เมื่อวันที่.......................................... 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..............      ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่........ ปีการศึกษา..............   
  (ระบุปีการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรตามกรอบ TQF) 

 ปรับปรุงจากหลักสูตร ............................................หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ................. 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่....../...........  

 เมื่อวันที่.......................................... 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่....../...........  

 เมื่อวันที่.......................................... 
 สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (โปรดระบุชื่อ)............................ให้ความเห็นชอบ/รับรอง 

 เมื่อวันที่.......................................... 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา................................... (ครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร เปิดสอนปีการศึกษา 2555         

ปีที่เผยแพร่หลักสูตรเป็นปีการศึกษา 2557) 
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8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 …………………………………………………………………………………………………………..….. 
8.2 .............................................................................. ................................................ 
8.3 .............................................................................. ................................................ 
8.4 .............................................................................. ................................................ 
 

9.   ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ระบุคุณวุฒิ ปริญญาเอก  ปริญญาโท และปริญญาตรี โดยสภาวิชาการให้เรียงล าดับดังนี้  
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 2. อักษรตัวแรกของชื่อ) 

ที ่ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกลุ  
(ระบุ นาย/นาง/นางสาว) 

 

รหัสประจ าตัว 
ประชาชน 

(ระบุเฉพาะเลขท้าย 
4 หลัก) 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดับ
จากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับ
ปริญญาตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน* ปี 

1 รศ.ดร. นาย................................ xxxxxxxxx1734 Ph.D. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Community 
Development 
พืชศาสตร ์
 
ส่งเสริมการเกษตร 

University of 
Hawaii, U.S.A. 
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2550 
 

2527 
 

2524 

2        
3        
4        
5        

 

หมายเหตุ *กรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุชื่อประเทศด้วย 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งอยู่ที่ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดการ
เรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล โดยไม่มีชั้นเรียนปกติ  แต่จัดให้มีกิจกรรมเสริม ฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะ  อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ และจัดสอบ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น ที่ท าการ
มหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัด และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจใน
ภูมิภาคที่นักศึกษามีภูมิล าเนา  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร (ระบุความ
จ าเป็น ความเป็นมาของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนี้) 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  

12.1  การพัฒนาหลักสูตร   
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน (เช่น  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นควรให้เปิด
หลักสูตรนี้ เนื่องจากสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ) 

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

 

13.  ความสัมพันธ์ (ถา้มี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในสาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  
 13.1  ชุดวิชา/รายวิชาที่ต้องเรียนจากสาขาวิชาอ่ืน   
  13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

หลักสูตร …………….ก าหนดให้เรียนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ จ านวน ….... ชุดวิชา ดังนี้ (ให้เลอืกเฉพาะชุดวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยระบุชุดวิชาบังคับและวิชาเลือกให้ครบ 30 หน่วยกิต)  

1) 10103  (20111001) ทักษะชีวิต 
2) 10111  (20111002) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3) 10121  (20111003) อารยธรรมมนุษย์ 
4) 10131  (20111004) สังคมมนุษย์ 
5) 10141  (20111005) วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 
6) 10151  (20111006) ไทยศึกษา 
7) 10152  (20111007) ไทยกับสังคมโลก 
8) 10161  (20111008) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
9) 10162  (20111009) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
10) 10163  (20111010) ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 

          13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี 
  หลักสูตร…………….เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีจากชุด
วิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยข้ามหลักสูตรและข้ามสาขาวิชาได้ตามความสนใจ ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
 2) ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืนๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
 3) ชุดวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ 
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 13.2  ชุดวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชาหรือหลักสูตรอื่นต้องเรียน (ถ้ามีโปรดระบุเฉพาะ
ชุดวิชาที่หลักสูตรอ่ืนก าหนดให้ต้องเรียนในโครงสร้างของหลักสูตรนั้นๆ)  
                - ไม่มี -   
 13.3  การบริหารจัดการ (กรณีข้อ 13.2 ระบุ “ไม่มี” ข้อ 13.3 ให้ระบุ “ไม่มี”)  
             13.3.1 การบริหารเชิงวิชาการ 
 การบริหารเชิงวิชาการ ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) ประจ าแต่ละ
ชุดวิชา ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
             13.3.2 การบริหารเชิงระบบ  
  การบริหารเชิงระบบด าเนินการยึดหลัก  “การรวมบริการ-ประสานภารกิจ” โดยมี
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทุกชุดวิชา ได้แก่ 
  สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหีน้าที่ออกแบบ จัดระบบ ผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษา
ประจ าชุดวิชาต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มผลิต/บริหารชุดวิชา เช่น การผลิตซีดีเสียงประจ าชุดวิชา  
วีซีดีประจ าชุดวิชา ซีดีมัลติมีเดีย รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  สื่อ e-Learning เป็นต้น 
  สํานักทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่วัดและประเมินผลการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารชุดวิชา เช่น การจัดท าแบบทดสอบ การจัดสอบ การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลสอบ รวมทั้งการ
แจ้งผลการสอบให้กับนักศึกษา เป็นต้น 
  สํานักบริการการศึกษา มีหน้าที่ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนะแนว
การศึกษาให้กับนักศึกษา เช่น การจัดสอนเสริม เป็นต้น  
            สํานักวิชาการ มีหน้าที่ประสานงานการใช้ชุดวิชาร่วมกัน ของหลักสูตรต่างๆ 

 
หมวดที่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา  ความส าคัญ (ควรสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและ
มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพในการผลิตบัณฑิต) 
....................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
 

1.2  วัตถุประสงค์  (ระบุคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติของนักศึกษาที่
จะเกิดขึ้น เมื่อเรียนจบหลักสูตร โดยระบุเป็นข้อๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง 
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2555)   
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง   

(ระบุแผนพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงหลักๆ กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ พร้อมระบุเวลาที่คาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ เช่น ภายใน 5 ปี เป็นต้น  โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญท่ีต้องด าเนินการเพื่อความส าเร็จ
ของแผนนั้นๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ)  

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/Up56/Rule_STOU/Notis_bandit.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/Up56/Rule_STOU/Notis_bandit.pdf
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2.1 แผนการพัฒนา/ ปรับปรุง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มิติที่ 1 ผู้เรียน เช่น   

1) มีการปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียน         
การสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน 

 

1.1) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา 

1.1.1) ผลการเรียนแต่ละชุดวิชาใน
รายงานตาม มคอ. 3, 4, 5, 6 และ
ผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม 
มคอ. 7  

2) มีการจัดเนื้อหาสาระเพ่ิมเติม
ตามองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป
และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน 
 

2.1) ส ารวจความต้องการของ 
ผู้เรียน 
2.2) การประเมินเอกสารการสอน 
 

2.1.1) ผลการส ารวจความต้องการ
ของผู้เรียน 
2.2.1) ผลการประเมินเอกสาร   
การสอน 

มิติที่ 2 ผู้ใช้บัณฑิต เช่น   

1) มีการติดตามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

1.1)  ส ารวจความพึงพอใจของ      
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

1.1.1) รายงานผลการประเมิน         
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

2) มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 

2.1)  มีการจัดประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 

2.1.1) รายงานการประชุม 

มิติที่ 3 อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น   

1) ความสอดคล้องของหลักสูตรกับ
นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1.1) การจัดวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรและการระดม
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.1.1) ผลการวิพากษ์หลักสูตร/  
ผลการประชุมระดมความคิดเห็น/ 
รายงานการประชุม 
 

 

หมายเหตุ  เน่ืองจากแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นการระบุความคาดหวังของการปรับปรุงหลักสูตร จึงควรด าเนินการ ดังน้ี 1) 
เขียนรายละเอียดเป็นลักษณะภาพรวม 2) รายละเอียดของแผนการพัฒนา/ปรับปรุง  กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ต้องสอดคล้อง
กัน 3) มีความสอดคล้องตามวิชาชีพของแต่ละสาขา และ 4) มีหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ชัดเจน โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหน่ึงของ
การประเมินในหมวด 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วย 
(ให้สาขาวิชาตัดข้อความหมายเหตุใต้ตารางออกเมื่อเสนอเล่มหลักสูตรต่อ สกอ. แต่ให้คงไว้ใน Template เพื่อเป็นค าอธิบายการ
เขียนรายละเอียดในตาราง) 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยจัดสาระของ 
หลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของชุดวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้า  
ไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปของชุดการสอนเรียกว่า  “ชุดวิชา”  ซึ่งแต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/ข้อมูล%20Up%2053/TQF/ภาคผนวก/tqf_kpi.doc
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ทวิภาค  ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วย  
การสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละ
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา จนกว่าจะครบจ านวนชุดวิชาตามหลักสูตรใน
สาขาวิชาที่ศึกษาทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
นอกจากนี้ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัย
อีกด้วย 

ระบบการศึกษาทางไกลที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นระบบการเรียนการสอนที่เอ้ือให้นักศึกษา
สามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนต่างๆ 
ดังนี้ 

1) ศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน แบบฝึก
ปฏิบัติ  ซีดีเสียง หรือดีวีดี หรือซีดีมัลติมีเดียประจ าชุดวิชา   

2) ศึกษาจากสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี) 
3) ศึกษาจากการเรียนการสอนออนไลน์ (ถ้ามี) 
4) เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาต่างๆ จากอาจารย์สอนเสริมประจ าศูนย์

ต่างๆ ทั่วประเทศ หรือรับการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม /การสอนเสริมผ่าน
เครือข่าย (e-Tutorials) (ถ้ามี) 

5) ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเองจากวัสดุการศึกษาอ่ืนๆ ณ มุม มสธ. ห้องสมุดประชาชน
ประจ าจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 

6) ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติ  ศึกษา
ค้นคว้าและท างานตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

       1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่ 1    15 กันยายน ถึง 19 มกราคม ของทุกปี 
 ภาคการศึกษาที่ 2   15 มีนาคม ถึง 15 กรกฎาคม ของทุกปี 
 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคพิเศษ)  1 สิงหาคม ถึง 5 พฤศจิกายน ของทุกป ี 
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2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  (ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติล่าสุด หรือสาขาวิชาสามารถก าหนด
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 

2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 
รับรอง หรือ 

2.2.2  เป็นผู้ที่ส าเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีอายุไม่น้อยกว่า       
25 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย 
รับรอง หรอื 

2.2.3  เป็นผู้ที่ส าเร็จอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง  

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/
ข้อจํากัดของนักศึกษา 

2.3.1 ปัญหาจากการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 2.4.1  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ 
ข้อจํากัดของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 

1) ความไม่คุ้นเคยกับระบบการศึกษาทางไกล ไม่รู้จัก
วิธีการเรียน 
 

1)  ก่อนเรียนมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดย
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอดสด
ทางวิทยุโทรทัศน์  พร้อมกันทั่วประเทศ  
2)  มีการให้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์การปฐมนิเทศ
แก่นักศึกษาทุกคน 
3)  มีการให้ข้อมูล ข่าวสาร ค าแนะน าวิธีการแก้ปัญหา
การเรียนตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน ในสื่อสิ่งพิมพ์/
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คู่มือนักศึกษา คู่มือการ
เรียนด้วยตนเอง 
4)  มีการให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหา
ต่างๆ แก่นักศึกษาโดยตรงจากนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพประจ าฝ่ายแนะแนวการศึกษา  
ส านักบริการการศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาการ  
คณาจารย์ของสาขาวิชา และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
10 ศูนย์  ทั่วประเทศ 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/
ข้อจํากัดของนักศึกษา 

 5)  มีช่องทางการติดต่อสอบถามเก่ียวกับปัญหา 
การเรียนหลายช่องทางเพ่ืออ านวยความสะดวกให้
นักศึกษา ได้แก่  โทรศัพท์  โทรสาร  อินเทอร์เน็ต 
ไปรษณีย์ และ การติดต่อโดยตรง ที่มหาวิทยาลัย
หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ เป็นต้น 
6) มีการสนับสนุนให้นักศึกษาแต่ละจังหวัดรวมกัน
จัดตั้งชมรมนักศึกษา จังหวัดละ 1 ชมรม กระจายอยู่
ทั่วประเทศ เพ่ือสร้างเสริม  สร้างสรรค์ และ
สนับสนุนการเรียนด้วยตนเองซึ่งกันและกันโดย
มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น 
 

2.3.2  ปัญหาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 2.4.2 กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหลักสูตร 
1) ......................................................................................  1) .............................................................................. 

2) .............................................................................. 
2) .....................................................................................  1) ......................................................................... ..... 

2) .............................................................................. 
3) ...................................................................................  1) .............................................................................. 

2) .............................................................................. 
4) .....................................................................................  1) ............................................................................. 

2) ............................................................................. 
 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (หลักสูตรที่เพ่ิงปรับปรุงตามเกณฑ์

มาตรฐาน พ.ศ.2548 อาจน าข้อมูลจากหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติล่าสุดมาบรรจุ) 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาและส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา .............. ถึงปีการศึกษา .............. 
 

                                                                                          (หน่วย : คน) 

จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

25..... 25..... 25..... 25..... 25..... 
จ านวนนักศึกษาใหม ่      
จ านวนนักศึกษาเดิม      

รวม      
   จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา      
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2.6 งบประมาณตามแผน (จ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณ

การค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น ซ่ึงสามารถดูตัวอย่างการค านวณจาก
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Tem_STOU&TQF.html) 

 
ตัวอย่าง 

2.6.1  งบประมาณรายรับ  
(หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
25..... 25..... 25..... 25..... 25..... 

ค่าบ ารุงการศึกษา xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

ค่าลงทะเบียน xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

รวมรายรับ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย  

(หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
25..... 25..... 25..... 25..... 25..... 

ก. งบด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

รวม (ก) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

รวม (ข) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

รวม (ก) + (ข) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

จ านวนนักศึกษา  Xxx xxx Xxx xxx xxx 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา xxxx บาทต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Tem_STOU&TQF.html
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2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
                            แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning) 
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………. 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อนเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ

โอนหน่วยกิต/รายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผล
การศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551  

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต   
 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า...........ชุดวิชา หรือ...........หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเปน็หมวดวิชาสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ....... ชุดวิชา (........หน่วยกิต) 
ข. หมวดวิชาแกน   ....... ชุดวิชา (........หน่วยกิต) 
ค. หมวดวิชาเฉพาะ   ....... ชุดวิชา (........หน่วยกิต) 
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี   ....... ชุดวิชา (........หน่วยกิต) 

3.1.3 ชุดวิชา  
1) ความหมายของรหัสชุดวิชา  
    เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับปรุงรหัสชุดวิชาจากเดิมตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลข 8 หลัก 

และเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ดังนั้น ความหมายของรหัสชุดวิชาจึงมี 2 รูปแบบ ดังนี้     
ก. รหัสชุดวิชาตัวเลข 5 หลัก  

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีประกาศเรื่อง  การก าหนดรหัสชุดวิชา ลงวันที่                 
6 พฤศจิกายน 2534 ก าหนดรหัสชุดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

ให้ชุดวิชาต่างๆ มีรหัสประจ าชุดวิชาเป็นเลข 5 หลัก โดยมีความหมาย ดังนี้ 
สองหลักแรก  เป็นรหัสบอกสาขาวิชา แขนงวิชา และวิชาเอก 
หลักท่ีสาม  เป็นรหัสบอกระดับขั้นของชุดวิชา 
หลักท่ีสี่และห้า เป็นรหัสบอกล าดับของชุดวิชา 

การก าหนดรหัสหลักท่ีสามให้มีความหมาย ดังนี้ 
0  หมายถึง   ชุดวิชาที่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
1  หมายถึง   ชุดวิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
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2  หมายถึง   ชุดวิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
3  หมายถึง   ชุดวิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 
4  หมายถึง   ชุดวิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 
5  หมายถึง   ชุดวิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และเป็นชุดวิชาที่ 
    โอนเทียบหน่วยกิตเพ่ือศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ 

หลังปริญญาโทไม่ได้ 
6  หมายถึง   ชุดวิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และเป็นชุดวิชาที ่
    โอนเทียบหน่วยกิตเพ่ือศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ 

หลังปริญญาโทได้ 
7  หมายถึง   ชุดวิชาระดับปริญญาโท 
8  หมายถึง   ชุดวิชาในหลักสูตรหลังปริญญาโท 
9  หมายถึง   ชุดวิชาระดับปริญญาเอก 

                   
 ข. รหัสชุดวชิาตัวเลข 8 หลัก (ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556               

เป็นต้นไป) ความหมายของรหัสชุดวิชา ดังนี ้
หลักท่ี 1      หมายถึง  ระดับการศึกษา  

รหัสระดับการศึกษา ระดับการศึกษา 
0 สัมฤทธิบัตร 
1 ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 
2 ปริญญาตรี 
3 สัมฤทธิบัตรบัณฑิต 
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
5 ปริญญาโท 
6 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
7 ปริญญาเอก 
8 Post Doctoral Diploma 
9 อ่ืนๆ 

หลักท่ี 2 - 3  หมายถึง  หลักท่ี 2 - 3 ของรหัสสาขาวิชา 
หลักท่ี 4    หมายถึง  แขนงวิชาหรือเทียบเท่า 
หลักท่ี 5    หมายถึง  หมวดวิชา  

รหัสหมวดวิชา ชื่อหมวดวิชา 
1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  2 * หมวดวิชาแกน 
  3 * หมวดวิชาเฉพาะ/บังคับ/เลือก/เลือก

เสรี 
4 ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษา

ค้นคว้าอิสระ 



89 
 

รหัสหมวดวิชา ชื่อหมวดวิชา 
5 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์/

ประสบการณ์วิชาชีพ (ทุกระดับ
การศึกษา) 

 * กรณีชุดวิชานั้นอยู่ในหมวดวิชาแกนของหลักสูตรหนึ่ง แต่อยู่ในหมวดวิชา
เฉพาะของอีกหนึ่งหลักสูตรจะใช้รหัสหมวดวิชาแกน  
หลักท่ี 6 - 8     หมายถึง  ล าดับชุดวิชา 
 

2) ความหมายของกําหนดเวลาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจัดท าเอกสารการสอน เรียกว่าชุดวิชาแต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ทวิภาค นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาชุดวิชาต่อสัปดาห์ ดังนี้ 
6 (อ-ส-ป-ก)  =  18  ชั่วโมง 
6   หมายถึง  6 หน่วยกิต 

        อ   หมายถึง   ศึกษาจากสื่อการสอนทางไปรษณีย์ ซึ่งประกอบด้วย เอกสารการสอน          
ซีดีเสียง/ดีวีดี/ซีดีมัลติมีเดียประจ าชุดวิชา และสื่ออ่ืนๆ ใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
        ส   หมายถึง   ศึกษาจากสื่อทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี) ใช้เวลาประมาณ       
0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
        ป   หมายถึง   การท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หมายถึง การท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
การศึกษา การสังเกต  และการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาประมาณ 0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
        ก  หมายถึง   การศึกษาเสริม คือ การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง เช่น การศึกษา
จากหนังสืออ้างอิง หรือต าราที่ก าหนดให้ การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ ที่เตรียมไว้  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ตลอดจนการเข้าฟังการสอนเสริม หรือการสอนเสริม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือดาวเทียม (ถ้ามี) ปรึกษาและซักถามอาจารย์  ใช้เวลาประมาณ 1-4 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

3) ชื่อชุดวิชา  
(ระบุชื่อชุดวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรียงล าดับชุดวิชาตามหมายเลขรหัสชุดวิชา

ในทุกที่ทีป่รากฏ พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วยกิตและก าหนดเวลาการศึกษาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และโปรดระบุรหัสชุดวิชา 5 หลัก วงเล็บรหัสชุดวิชา 8 หลักในทุกที่)   

สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามหน้า.... ข้อ ..... 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ............... ชุดวิชา   (……….  หน่วยกิต) 

10103 (20111001) ทักษะชีวิต      6 (12-2-0-4) 
                                 Life Skills   

10111 (20111002) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    6 (12-2-0-4) 
                                 English for Communication  

     10121 (20111003) อารยธรรมมนุษย์     6 (12-2-0-4) 
             Human Civilization     
 10131 (20111004) สังคมมนุษย์     6 (12-2-0-4) 
            Human Society 
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 10141 (20111005) วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต    6 (12-2-0-4) 
              Science, Technology and Environment for Life  
      10151 (20111006) ไทยศึกษา      6 (12-2-0-4) 
             Thai Studies 
      10152 (20111007) ไทยกับสังคมโลก     6 (12-2-0-4) 
             Thailand and the World  Community 

10161 (20111008) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     6 (12-2-0-4) 
             Thai for Communication 

10162 (20111009) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     6 (12-2-0-4) 
              Chinese for Communication 

10163 (20111010) ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร    6 (12-2-0-4) 
              Khmer for Communication 

ข. หมวดวิชาแกน ............... ชุดวิชา   (……….  หน่วยกิต) 
xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
          (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
          (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
          (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
          (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
          (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
ค. หมวดวิชาเฉพาะ ............... ชุดวิชา   (……….  หน่วยกิต)  
xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 

              (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 

 (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 

              (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 

 (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 

             (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 

 (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 

           (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
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xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
 (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี ............... ชุดวิชา   (……….  หน่วยกิต) 
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย   ยกเว้น ชุดวิชาต่อไปนี้ 
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
(2) ……………………………………………… 
(3) ……………………………………………… 

สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามหน้า..... ข้อ ..... มีโครงสร้างหลักสูตร  รายละเอียดของ
หลักสูตร และแผนการศึกษาตามรายละเอียดในภาคผนวก ค 
กรณีมีอนุปริญญาโปรดระบุเงื่อนไขชุดวิชา ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

4) ข้อกําหนดอนุปริญญา.................  
 นักศึกษาจะมีสิทธิได้รับอนุปริญญา...................จะต้องศึกษาและสอบผ่านชุดวิชาต่างๆ ตาม
หลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชาหรือ 90 หน่วยกิต ตามเง่ือนไข ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
      จากชุดวชิาต่อไปนี้ 

xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
             (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต ) 
      จากชุดวชิาต่อไปนี้ 

xxxxx (xxxxxxxx)   (ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………… 6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
              (ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ)......................... 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
 3.1.4 แผนการศึกษา (ระบุรหัสชุดวิชา และชื่อชุดวิชาภาษาไทย) 

  สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามหน้า... ข้อ ... 
   ตัวอย่าง 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) 
10151 (20111006) ไทยศึกษา 6 (12-2-0-4) 
10103 (20111001) ทักษะชีวิต 6 (12-2-0-4) 
10111 (20111002) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 (12-2-0-4) 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) 
   
   
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) 
   
   
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) 
   
   
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) 
   
   
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) 
   
   
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) 
   
   

3.1.5 คําอธิบายชุดวิชา (โปรดระบุทั้งวัตถุประสงค์และคําอธิบายชุดวิชา ดังตัวอย่างในภาคผนวก) 
รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในภาคผนวก ก  
 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งคุณวุฒิของอาจารย์ 
ระบุจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัสเลขประจ าตวั

ประชาชน รายชื่อซ่ึงประกอบดว้ยต าแหนง่ทางวชิาการ คุณวฒุ ิสาขาวชิาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (โดยต้อง
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) รวมทั้งภาระการสอนที่จะมีในหลักสตูรนี้  

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร  
ที ่ ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ – สกุล  

(โปรดระบุนาย/นาง/
นางสาว) 

รหัสประจ าตัว 
ประชาชน (ระบุเฉพาะเลข

ท้าย 4 หลัก) 

คุณวุฒิ 
(เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญา

ตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา ภาระงานการเป็น 
คณะกรรมการบรหิาร 
ชุดวิชาในหลักสูตรนี ้

(จ านวนชุดวิชา/ 
 ปีการศึกษา) 

สถาบัน* ปี 

 
1 

 
รศ.ดร. 

ตัวอย่าง 
นาย................................ 
xxxxxxxxx1758 

 
Ph.D. 

 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

 
Community 
Development 
พืชศาสตร ์
 
ส่งเสริม
การเกษตร 

 
University of 
Hawaii,U.S.A. 
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

 
2550 

 
 

2527 
 

2524 

 
 

2        
3        
4        
5        
หมายเหตุ *กรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุชื่อประเทศด้วย 
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3.2.2 อาจารย์ประจํา 
ตัวอย่าง  (เรียงตามต าแหน่งทางวิชาการก่อน แล้วจึงเรียงตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.กันยา    ใจดี   ศ.บ. (เกียรตินิยม), M.A.,  
Ph.D. (Monetary Economics)  U. of Hawaii 

อาจารย์ ดร.กุลลินี  สมุทรวานิช ร.บ. (เกียรตินิยม), ศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  
 Ph.D. (Econ.) U. of Utah 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 

ต่างๆ เป็นอาจารย์พิเศษ โดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1) อาจารย์พิเศษที่ร่วมผลิตชุดวิชาในคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา 
2) อาจารย์พิเศษที่สอนเสริมประจ าศูนย์บริการการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
3) วิทยากรบรรยายพิเศษในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และในการอบรมเข้ม

ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือฝึกปฏิบัติเสริมทักษะวิชาชีพ หรือ          
สหกิจศึกษา) (ถ้ามตี้องเพ่ิมข้อมูลใน มคอ.4 และ 6  ให้สอดคล้อง) 

หลักสูตร............... ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ภาคสนามโดยเฉพาะ แต่ได้
จัดการฝึกปฏิบัติในส่วนที่จ าเป็นไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนชุดวิชา....................  และการจัดฝึก
ปฏิบัติโดยรวมตลอดหลักสูตร ในการเรียนการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ .......................... (ควร
ก าหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับหลักสูตร) 

(สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (1) ถ้ามีต้องจัดท าข้อมูลใน มคอ.4 และ 6 

ให้สอดคล้อง 2) ลงรายการส าคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ) 
............................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ....................... 

4.2 ช่วงเวลา 
      (ระบุชว่งเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด) 

............................................................................................................................. ....................... 

....................................................................... ............................................................................. 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

                (เชน่ 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา) 
............................................................. .......................................................................................  
............................................................................................................................. ....................... 

5.  ขอ้กําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
(ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจาก

โครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ ควรแนบข้อก าหนดส าหรับการท าโครงงานด้วย) 
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5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
...................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................... 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ที่ตอ้งการจากการท าโครงงานหรืองานวิจัย) 
............................................................................................................................. ...................... 
...................................................................................................................................................  

5.3 ช่วงเวลา (ที่ก าหนดให้ท าโครงงาน) 
..................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ...................... 

5.4 จํานวนหน่วยกิต 
...................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................... 

 5.5 การเตรียมการ (การให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา) 
............................................................................................................................. ...................... 
...................................................................................................................................................  

5.6 กระบวนการประเมินผล (รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน) 
................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. ...................... 

 
หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วย) 

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปทีม่หาวิทยาลัยหรือ 
สาขาวิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษ 
เฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความ 
มุง่มั่นในการใหบ้ริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะ
ดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น 
(สาขาวิชาสามารถน ารายละเอียดจากตัวอย่างไปปรับให้สอดคล้องกับหลักสูตรของตนเองได้) 
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-ตัวอย่าง- 
จากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาใน
ระบบทางไกล  

1.2 กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) ความมีวินัย รับผิดชอบ ความมุ่งมั่น
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1) วางแผนการเรียนด้วยตนเอง 
2) เข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(ในคู่มือนักศึกษา, เอกสารแนะแนว, หลักสูตร, website) 

2) การท างานเป็นทีม ความเป็น
ประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็น 

กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
 

3) ใฝ่รู้ การพัฒนาตนเอง  
 

1) ก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนที่หลากหลาย  
2) เปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ทุกสถานภาพ อาชีพ สถานที่ เวลา 
3) มีชุดวิชาเลือกเสรีที่หลากหลาย 
4) มหาวิทยาลัยจัดสรรแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  เช่น web 
on demand , ศูนย์บริการเฉพาะกิจ, ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  
5) ใช้สื่อที่หลากหลาย ในการเรียนการสอน 

1.2 คุณลักษณะพิเศษเฉพาะหลักสูตร  กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

1) กิจกรรมเสริม 
2) กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (สาขาวิชาสามารถเลือกใช้ข้อมูลด้านล่างได้ตามความเหมาะสม) 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ดังนี้ 
  คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของบัณฑิต ได้แก่ 
 1) การเคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ   
 2) ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์สุจริต   และเสียสละ  
 3) ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและวิชาชีพ 
 4) การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
ความเป็นมนุษย์ 
 
  คุณธรรม จริยธรรมตามวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา (สาขาวิชาเพิ่มเติมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา) 
  5) มีความตระหนักในความส าคัญของบทบาทหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น 
การปฏิบัติตามแผนการสอน การเข้าห้องสอบ การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาตามก าหนด การเข้ารับการ
สอนเสริม และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
   2) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไว้ ในเนื้อหาสาระของเอกสารการสอน/กิจกรรมใน
ชุดวิชาที่เป็นชุดฝึกปฏิบัติ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะต่างๆ 
   3) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไว้ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมชมรม
นักศึกษา และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย      

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการด าเนินการตามกระบวนการเรียนการสอน
และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการสังเกต ข้อมูลสถิติ รายงานผลการ
ประเมินจากหน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น   
   2) ประเมินจากคะแนนความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่บรรจุในเนื้อหา
ของเอกสารการสอน ซึ่งเป็นการประเมินพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องอันน าไปสู่การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
   3) ประเมินจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การปลูกป่า การบริจาค
โลหิต ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือเสียสละ การยกย่องศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่ท าความดี เป็นต้น 

2.2 ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

   1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ปรัชญา หลักการหรือทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร และเนื้อหาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ  และทันสมัย 
   2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
   3) สามารถน าความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา ตั้งแต่การวิเคราะห์
ปัญหา และความต้องการ  ก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจที่เหมาะสมและ
ต่อยอดองค์ความรู้ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการเรียนการสอนในระบบการสอนทางไกล โดย
นักศึกษาศึกษาจากสื่อหลักและสื่อเสริม หรือศึกษาด้วยระบบ e-Learning โดยมีกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา กรรมการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และมีการปรับปรุงชุดวิชาทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้เนื้อหาวิชามีความทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี 
   2)  มีการจัดสอนเสริม ในชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนมาก และเนื้อหาชุดวิชายาก เช่น 
ชุดวิชาที่มีการค านวณ เป็นต้น 
   3) จัดให้มีการเรียนจากกรณีศึกษา หรือกิจกรรมท้ายเรื่อง โดยการสอดแทรกกรณีศึกษา/
กิจกรรมในเอกสารการสอน รวมทั้งจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  หรือสถานการณ์จ าลอง ในชุดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรบรรยายเฉพาะเรื่อง 

(ท้ังนี้ แต่ละหลักสูตรสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดที่มีลักษณะเฉพาะได้) 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ โดยเครื่องมือที่มีความเป็นมาตรฐานในการสร้าง                  
โดยคณะกรรมการออกข้อสอบในแต่ละชุดวิชาประกอบด้วย  คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหา  และอาจารย์
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  โดยอาจารย์ด้านเนื้อหาต้องผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลในระบบการสอนทางไกล มีการจัดท าแผนผังการสร้างข้อสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทุกหน่วย  
ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  จัดแบ่งเป็น  3  ระยะ  คือ 
  1) การประเมินผลก่อนเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของนักศึกษาด้วย
ตนเอง โดยการท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน และมีเฉลยค าตอบไว้ให้นักศึกษาตรวจสอบค าตอบด้วย
ตนเอง 
  2) การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการท า
กิจกรรมท้ายเรื่อง และการท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน ภายหลังจากการศึกษาแต่ละหัวเรื่อง และ
แต่ละหน่วยการเรียน โดยได้จัดท าแนวการตอบไว้ให้ในแต่ละกิจกรรมท้ายเรื่อง และมีการจัดท าเฉลย
ค าตอบของแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนไว้ให้นักศึกษาตรวจสอบด้วยตนเอง นอกจากนี้ในบางชุดวิชาได้
จัดให้มีกิจกรรมประจ าชุดวิชาเพ่ิมเติม มีการให้คะแนนและน าคะแนนไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 
  3) การประเมินผลหลังเรียน เป็นการสอบปลายภาคทุกชุดวิชา โดยจัดให้มีการสอบพร้อมกัน
ทั่วประเทศ 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาควบคู่ไปกับความรู้และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
สามารถประกอบอาชีพ/วิชาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ โดยนักศึกษาจะมีคุณสมบัติที่เป็นทักษะทางปัญญา 
ดังนี้ 
   1) มีทักษะในการสืบค้น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศ 
และสรุปประเด็นต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาได้ 
   2) มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  และทักษะในการตัดสินใจ  
   3) สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีทักษะที่จ าเป็นตามวิชาชีพที่หลักสูตรก าหนด  
   4) มีทักษะที่มีความเฉพาะในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติและเสนอแนวทางในการพัฒนา
วิชาชีพ (ถ้ามี)  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  1) การใช้กรณีศึกษา/กิจกรรมในเอกสารการสอนที่มอบหมายให้นักศึกษาท า  
  2) การฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในระหว่างการจัดฝึกอบรม 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 การประเมินตามสภาพจริง โดยการสอบ การสังเกตในระหว่างการท ากิจกรรม การพูดคุย
สัมภาษณ์ การตรวจผลงานจากการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การน าเสนอหรือการรายงานผลงาน การท า
กิจกรรมฝึกทักษะเสริมทักษะ  การเข้าอบรมประสบการณ์วิชาชีพต่างๆ  
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 นักศึกษาที่จบหลักสูตรจะต้องเข้าสู่การประกอบอาชีพ/วิชาชีพ ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับผู้ร่วมงาน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงาน/
องค์กรต่าง ๆ ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1) มีความสามารถในการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมท างานที่ดี เพ่ือเอ้ืออ านวยให้การแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ต่างๆ มีความราบรื่นและรวดเร็ว มีทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการประสานงานกับบุคคล  
กลุ่มในระดับต่างๆ ได้ 
      2) มีความคิดริเริ่มในการน าเสนอประเด็นและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและกลุ่ม 
 3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและของวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4) มีความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 การสอนผ่านสื่อ  สอดแทรกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ             
ในเนื้อหาวิชาหรือสื่ออ่ืนๆ ที่ใช้ในการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ในกรณีที่เป็นชุ ดวิชาฝึกปฏิบัติหรือ
ประสบการณ์วิชาชีพให้ใช้บทบาทสมมุติ  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ทักษะการคิดแก้ปัญหาในกิจกรรมการ
ฝึกอบรม  และในกิจกรรมของชมรมนักศึกษา 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ประเมินผลโดยการทดสอบความรู้ด้วยการสอบปลายภาค แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน          
หลังเรียน กิจกรรมท้ายเรื่อง การสังเกตในระหว่างการท ากิจกรรม การพูดคุยสัมภาษณ์ การปฏิบัติของ
นักศึกษา  และสังเกตพฤติกรรมในกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้  เพ่ือสังเกตภาวะผู้น า  การมีส่วนร่วมในกลุ่ม  
ความคิดรเิริ่ม  ความรับผิดชอบ  การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  
 1) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเลือกและ
ประยุกต์เทคนิควิธีทางสถิติและคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
 2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแปล
ความหมาย และการน าเสนอข้อมูลได้ 
 3) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบและสื่อในการน าเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง   

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  สอดแทรกข้อมูล  ตัวเลขในเนื้อหาวิชาต่างๆ  รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาที่กระตุ้นให้เห็น 
ความส าคัญของทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสภาพปัจจุบัน 
 2)  เพ่ิมตัวอย่างข้อมูลตัวเลขในการฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลและ 
แปลความหมายเพ่ือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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 3)  เพ่ิมกิจกรรมการฝึกทักษะ  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในชุดวิชาที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  เช่น  ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะต่างๆ 
หรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
 4)  สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์ เช่น กระดาน
สนทนา เป็นต้น 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยการทดสอบด้านการวิเคราะห์ตัวเลขและแปลความ 

1) ประเมินผลโดยการทดสอบความรู้ด้วยการสอบปลายภาค แบบประเมินผลตนเองก่อน 
เรียน หลังเรียน กิจกรรมท้ายเรื่อง ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การแปล การตีความหมายข้อมูล 

2) ประเมินโดยการสังเกตจากการท ากิจกรรมการฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชุดวิชาที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
 3)  ประเมินจากจ านวนและระยะเวลาการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บทเรียน กระดานสนทนา          
e-Learning)  และการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสื่อสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์ (ถ้ามี) 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
    (Curriculum Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา (curriculum mapping)  
ชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

ชุดวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปญัญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
10103(20111001)ทกัษะชีวติ                      
10111(20111002)ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร    

                     

10121(20111003)อารยธรรมมนษุย ์                      
10131(20111004)สังคมมนุษย ์                      
10141(20111005)วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ สิง่แวดล้อมเพื่อชีวติ 

                     

10151(20111006)ไทยศึกษา                      
10152(20111007)ไทยกบัสงัคมโลก                      
10161(20111008)ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

                     

10162(20111009) ภาษาจนีเพื่อการ
สื่อสาร 

                     

10163(20111010) ภาษาเขมรเพื่อการ
สื่อสาร 
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  มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ผลการเรียนรู้มีความหมายดังนี้ 
1. คุณธรรมและจริยธรรม 
 1.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  
 1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 1.3  ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาคุณธรรมและจริยธรรม    

  และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
 1.4  ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 
2. ความรู้ 
 2.1  มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 2.2  มีความรู้ในเนื้อหาที่ศึกษา และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตการประกอบวิชาชีพ  
 2.3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน 
 2.4  ตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาของมนุษย์ อันเป็นรากฐานส าคัญของสังคม 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1  คิดเป็นระบบ มีเหตุผล และมีวิจารณญาณ 
 3.2  มีความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินชีวิต 
 3.3  สามารถประยุกต์ความรู้  ทักษะในการตัดสินใจ  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 3.4  สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษาในการพัฒนาตน องค์กร และสังคม 
 3.5  สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และการประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 4.2  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่เหมาะสมกับสถานการณ์   
 4.3  มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ประนีประนอม และจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
 4.4  มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาบนพ้ืนฐานของตนและของกลุ่ม 
 4.5  มีมนุษยสัมพันธ์ และเข้าใจวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ที่มีความหลากหลาย 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  มีความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
 5.2  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 5.3  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา (Curriculum Mapping) 
ชุดวิชาในหมวดวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะ    ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

ชุดวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปญัญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

หมายเหตุ 1. รูปแบบการเขียนผลการเรียนรู้แต่ละดา้นและแผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  เห็นควรมี 
2 รูปแบบ ดังนี ้
 1.1  เขียนแบบบูรณาการโดยเลอืกสรรจ านวนผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับหลักสูตร 
 1.2  เขียนแยกชุดวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  และชุดวชิาในหมวดวิชาแกน/หมวดวิชาเฉพาะ 
                 ทั้งนี้  ต้องค านึงถงึการระบุผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่แสดงถึงการพฒันาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
             2. ระบุความรับผิดชอบหลัก/รองแต่ละด้านทุกชุดวชิา 
             3. ควรจ าแนกมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของแต่ละชดุวิชาให้ชัดเจน ในกรณทีี่ต้องการประสานขอข้อมูลการระบุความรับผิดชอบหลัก/รองในชุดวชิาของสาขาวชิาอื่น 
สาขาวชิาอาจจัดท าหนังสือแจ้งส านักวชิาการ เพื่อประสานขอข้อมูลดังกล่าว 
             4. แสดงให้เห็นว่าแต่ละชุดวชิาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4  ขอ้ 2) ซึ่งบางรายวิชาอาจไมน่ าสูม่าตรฐานผลการเรียนรู ้
บางเร่ืองก็ได ้
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ตัวอย่าง 
มาตรฐานผลการเรียนรูห้มวดวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะ 

 
มีความหมายดังนี้ 
1. คุณธรรมและจริยธรรม 
 1.1  การเคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ   
 1.2  ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์สุจริต   และเสียสละ  
 1.3  ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและวิชาชีพ 
 1.4  การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 1.5  มีความตระหนักในความส าคัญของบทบาทหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ความรู้ 
 2.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา หลักการหรือทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
  และเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ  และทันสมัย 
 2.2  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตาม 
  สถานการณ์ 
 2.3  สามารถน าความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา และ 
  ความต้องการ  ก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจที่เหมาะสมและต่อ 
  ยอดองค์ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1  มีทักษะในการสืบค้น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศ และสรุปประเด็นต่างๆ 
  เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาได้ 
 3.2  มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  และทักษะในการตัดสินใจ  
 3.3  สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีทักษะที่จ าเป็นตามวิชาชีพที่หลักสูตรก าหนด  
 3.4  มีทักษะที่มีความเฉพาะในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติและเสนอแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ (ถ้ามี)  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมท างานที่ดี เพื่อเอ้ืออ านวยให้การแก้ปัญหาตาม 
  สถานการณ์ต่างๆ มีความราบรื่นและรวดเร็ว มีทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการประสานงานกับ 
  บุคคลกลุ่มในระดับต่างๆ ได้ 
 4.2  มีความคิดริเริ่มในการน าเสนอประเด็นและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและกลุ่ม 
 4.3  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและของวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4.4  มีความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานของกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1  สามารถวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเลือกและประยุกต์ 
  เทคนิควิธีทางสถิติและคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
 5.2  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแปลความหมาย และ 
  การน าเสนอข้อมูลได้ 
 5.3  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบและสื่อในการน าเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง   
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      1.1  การวัดผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยจัดแบ่งลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิงปฏิบัติ  สาขาวิชา
เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ตามลักษณะของ
แต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ ดังนี้ 
 ชุดวิชาเชิงทฤษฎี  มีคะแนนการฝึกปฏิบัติไม่เกินร้อยละ 20  และให้คะแนนสอบไล่ประจ าภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
 ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ  ก าหนดการประเมินผลการศึกษาโดยถือคะแนนฝึกปฏิบัติเป็นส าคัญ  และคะแนน
สอบไล่ประจ าภาคการศึกษาเป็นส่วนประกอบ  โดยสาขาวิชาจะก าหนดสัดส่วนของคะแนนตามความเหมาะสม
ของแต่ละชุดวิชา  
 กิจกรรมวิชาชีพ  ให้ก าหนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น 
      1.2  การประเมินผลการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยให้ล าดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชุดวิชา  ดังนี้ 

คะแนน ลําดับขั้น/ความหมาย ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 76 ขึ้นไป H  (HONOUR เกียรตินิยม) 4.00 
ร้อยละ  60 - 75 S  (SATISFACTORY ผ่าน) 2.30 
ต่ ากว่าร้อยละ  60 U (UNSATISFACTORY ไม่ผ่าน) - 

- I  (INCOMPLETE ไม่สมบูรณ์) - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  สัญลักษณ์ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะก าหนดให้ในกรณีต่อไปนี้ 
(1)  นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรกจะได้ล าดับขั้น I (ยกเว้นภาคการศึกษา

พิเศษจะไม่มีล าดับขั้น I) เมื่อเข้าสอบซ่อมจะได้ล าดับขั้นตามผลการสอบโดยไม่มี
เครื่องหมาย * (ล าดับขั้นที่มีเครื่องหมาย * ก ากับแสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่าน
มาแล้ว) แต่ถ้าไม่ได้เข้าสอบซ่อม I จะเปลี่ยนเป็น U โดยอัตโนมัติ หรือ 

(2) การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดตามหลกัสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียน
เรียน 

จากกรณีทั้ง 2 ข้างต้น เมื่อผู้ที่ได้คะแนนเกียรตินิยม H หลังจากได้ I ก็มีสิทธิที่จะได้รับ 
เกียรตินิยม เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ 

สัญลักษณ์ NA ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะก าหนดให้ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน
สอบซ่อมภาคปฏิบัติชุดวิชาการผลิตฯ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ของสาขาวิชาต่างๆ 
และต้องรอเข้าอบรมภาคปฏิบัติในภาคการศึกษาถัดไป 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 

เรียนรู้แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกัน 
ไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะดา้น) 
 มหาวิทยาลัยมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับชุดวิชา และระดับ
หลักสูตร 

ระดับชุดวิชา 
 2.1  ทวนสอบโดยคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไป
ตามแผนการสอน 
 2.2  มีการประเมินข้อสอบ โดยคณาจารย์จากส านักทะเบียนและวัดผล 
          2.3 มีคณะกรรมการตรวจข้อสอบ กรณีข้อสอบอัตนัย 

ระดับหลักสูตร 
2.4  มีการติดตามบัณฑิตด้านภาวะการมีงานท า ความพึงพอใจของบัณฑิตในการน าความรู้ไปพัฒนา

คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.5 มีการประเมินเมื่อครบรอบการเปิดสอนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ  

นักศึกษา  บัณฑิต  ผู้ใช้บัณฑิต องค์กรวิชาชีพ หรือผู้เกี่ยวข้อง 
 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  เมื่อ 

3.1.1  สอบได้จ านวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชา  
3.1.2  มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบ และข้อบังคับ 
3.1.3  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
3.1.4  ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย 

 3.2  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ถ้ามี)  
ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์ที่จะขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชาที่ไม่มีหลักสูตรอนุปริญญาไว้ 

โดยเฉพาะ นักศึกษาจะต้องสอบได้ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาบังคับท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร
ปริญญาตรีที่ตนจะขอรับอนุปริญญา 

 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และเข้าใจระบบการศึกษาทางไกลของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งเข้าใจหลักสูตรและบทบาทของคณะกรรมการกลุ่มผลิต/บริหารชุดวิชา 
 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
(อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา) 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 มีการจัดอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติแก่คณาจารย์ใหม่ทุกคน ในการผลิตชุดวิชา 
ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้ 
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          1)  อบรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
                               2)  อบรมบรรณาธิการชุดวิชา  

          3)  อบรมการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนผ่านสื่อต่าง ๆ  
          4)  อบรมการวัดและประเมินผลในระบบการสอนทางไกล  

            5)  อบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
2.1.2 มีการท างานเป็นทีมในรูปคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา ดังนั้น คณาจารย์ใหม่สามารถ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการท างานร่วมกับคณาจารย์อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

 2.2.1 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและนอกประเทศ 

    2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิ 
        2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ท าการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการวิชาชีพ 
          2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม 

 
หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การบริหารหลักสูตร  
       1.1  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิและจ านวนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประเมินหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ  อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ  5 ปี ติดตามบัณฑิตและผู้ใช้
หลักสูตร และรายงานผลการใช้หลักสูตรรายภาคเรียนและรายปีต่อมหาวิทยาลัย  

 1.2  มีการพิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานหลักสูตรในรูปคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชา คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชา สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย  

 1.3  มีคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.4  มีคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ก าหนด
โครงสร้างเนื้อหาวิชา วางแผนการผลิตชุดวิชา ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 

 1.5  มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  (เฉพาะทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด) 

2.1 การบริหารงบประมาณ  
หลักสูตร…………ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอก

งบประมาณ ทั้งจากงบประมาณเงินรายได้  และดอกผลจากเงินกองทุนเป็นการเฉพาะ ในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุดอย่างเพียงพอ (แต่ละหลักสูตรสามารถเพ่ิมเติมได้ตามสภาพความเป็นจริง เช่น 
โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
       หลักสูตร……………………..มีความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย (แต่ละหลักสูตร
สามารถเพ่ิมเติมได้ตามสภาพความเป็นจริง เช่น โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยจัดระบบการให้บริการห้องสมุดออกเป็น 2 ระดับ คือ  

2.2.1 ระดับมหาวิทยาลัย  มีส านักบรรณสารสนเทศท าหน้าที่เป็นห้องสมุดกลาง จัดหาหนังสือ  
วารสาร เอกสาร และฐานข้อมูลในด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล  โดยมีจุด
ให้บริการทั้งที่ส่วนกลาง  และผ่านเครือข่ายการให้บริการห้องสมุดสาขา ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 10 แห่งทั่วประเทศ  ทั้งนี้จัดให้มีฐานข้อมูลกลางของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการใน
ห้องสมุดทุกแห่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  บริการน าส่งเอกสารแก่นักศึกษาทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์   
บริการยืมระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 24  แห่ง  บริการยืมระหว่างกัน 
(Reciprocal Borrowing) กับกลุ่มห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคจ านวน 20 แห่งทั่วประเทศ   
รวมทั้งบริการค้นฐานข้อมูลทางวิชาการในสาขาต่างๆ  

2.2.2  ระดับท้องถิ่น โดยส านักบรรณสารสนเทศร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงาน 
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กรุงเทพมหานคร และกรมราชทัณฑ์ เพ่ือการจัดตั้ง
ศูนย์บริการในระดับท้องถิ่น คือ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัดทั่ว
ประเทศ  ห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานคร และห้องสมุดเรือนจ า/ทัณฑสถาน นอกจากนั้นยังมีความ
ร่วมมือกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และหอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล  ในการจัดตั้งศูนย์วิทย
บริการบัณฑิตศึกษา ศูนย์ดังกล่าวให้บริการเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย และสื่อการสอนอ่ืนๆ แก่นักศึกษา
ในท้องถิ่นและเขตพ้ืนที่ให้บริการ รวมทั้งบริการพ้ืนฐานที่ส าคัญ  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
       มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมเติมในห้องสมุด  
นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล เพ่ือขยายขอบเขตการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
แก่นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลให้กว้างขวางขึ้น   
       ในส่วนของส านักบรรณสารสนเทศ ได้จัดตั้งคณะท างานเลือกสรรสื่อการศึกษา ซึ่งมีผู้แทนจาก
สาขาวิชาทั้งหมด และให้คณาจารย์จากสาขาวิชา ส านัก และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานได้เสนอรายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ  ยิ่งกว่านั้นยังมีการศึกษาความต้องการ
ของคณาจารย์เป็นประจ าทุกปี  
       ในส่วนบริการห้องสมุด  ได้จัดช่องทางการขอเข้าใช้บริการที่หลากหลาย ทั้งในรูปจดหมาย 
โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด ที่นักศึกษาสามารถติดต่อและขอใช้
บริการได้อย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะบริการช่วยค้นคว้า และบริการค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ  และจัดบริการ
น าส่งเอกสารแก่นักศึกษาทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์  
       ในด้านห้องสมุดดิจิทัล มีส่วนที่ให้บริการแก่นักศึกษาทุกระดับ ได้พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทาง
วิชาการในรูปดิจิทัล เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย เอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยฉบับ
ก่อนการปรับปรุงครั้งล่าสุด เอกสารด้านนนทบุรีศึกษา เป็นต้น    

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีคณะท างานเลือกสรรสื่อการศึกษา ของส านักบรรณสารสนเทศ ท าหน้าที่คัดเลือกและ

ประสานงานการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพ่ือให้บริการในระบบห้องสมุด และประเมินความ
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เพียงพอ จากความต้องการใช้ของคณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งในด้านระบบห้องสมุดในระดับต่างๆ  และ
ห้องสมุดดิจิทัล  ขณะเดียวกัน ยังมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของห้องสมุดเป็น
ประจ าทุกปี 

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
3.1.1  ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย

ค านึงถึงคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ
สาขาวิชา 

3.1.2  มีกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่ โดยกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
3.1.3  มีกระบวนการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ทั้งภาคฝึกปฏิบัติ และสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับ

ต าแหน่งตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
3.2  การมีส่วนรว่มของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์มีส่วนในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร ในรูปของคณะกรรมการต่างๆ 
ดังนี้ 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  มีหน้าที่จัดท ารายละเอียดหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ ตาม
แนวทางการจัดท าเอกสารหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มีหน้าที่  ดังนี้ 
1) จัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา วางแผน ติดตาม ทบทวน การด าเนินงานหลักสูตร 
2) บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 3) พิจารณาจัดท าแผนการผลิตชุดวิชาในภาพรวมของหลักสูตร โดยประสานงานกับคณะกรรมการอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการกลุ่มผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการผลิตหรือปรับปรุงและบริหารชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) (ถ้ามี) เพ่ือ
เสนอสาขาวิชาและสภาวิชาการ 

4) ประเมิน วิเคราะห์ รวบรวม และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ดังนี้ 
 (1) รายงานรายภาคการศึกษาต่อสาขาวิชาและสภาวิชาการ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) (ถ้ามี)  
 (2) รายงานรายปีการศึกษาต่อสาขาวิชาและสภาวิชาการ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร (มคอ. 7)  
 (3) รายงานผลการประเมินหลักสูตรรอบ 5 ปี ต่อสาขาวิชา สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
5) ติดตามบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้ผลการประเมินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการประเมิน  
7) ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
8) หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) วางแผนการเปิดสอน ตรวจสอบความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหาในสื่อการสอน 

ทุกประเภทที่เก่ียวข้องกับชุดวิชานั้น รวมทั้งจัดท าเอกสารชุดวิชาเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีเห็นว่ามีความจ าเป็น 
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2) วางแผนและก าหนดอาจารย์สอนเสริม ตลอดจนการพบนักศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  
และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

3) วางแผนการวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวางผังข้อสอบ การได้มาซึ่งข้อสอบ การ 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ ทั้งข้อสอบแบบปรนัย และแบบอัตนัย การตรวจข้อสอบอัตนัยและการ
ตรวจสอบมาตรฐานของการตรวจข้อสอบอัตนัย 

4) จัดท าคู่มือการเรียนและผลิตสื่อเสริมอื่นที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการศึกษาในระบบการศึกษา 
ทางไกล 

5) หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา อาทิ จัดให้มีการประชุม สัมมนา อภิปรายหรืออบรมทาง 
วิชาการ 

6) เสนอรายงานผลการด าเนินการตามข้อ 1) - 5) ต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาเสนอ 
สภาวิชาการต่อไป 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) พิจารณาและปรับวัตถุประสงค์ท่ัวไปของชุดวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยความเห็นชอบ 

ของสาขาวิชา 
2) พิจารณาและปรับแบ่งเนื้อหา เป็นหน่วยการสอนแต่ละหน่วย โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
3) ก าหนดตัวผู้ผลิตและผู้ร่วมผลิตชุดวิชาส าหรับหน่วยการสอนแต่ละหน่วย โดยความเห็นชอบ 

ของสาขาวิชาและสภาวิชาการ 
4) พิจารณาแบ่งหน่วยการสอนเป็นตอนและหัวเรื่อง 
5) พิจารณาแผนการสอนในส่วนที่เก่ียวกับ ชื่อตอน แนวคิด วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

กิจกรรมระหว่างเรียน และการประเมินผลของหน่วยการสอนแต่ละหน่วย 
6) จัดวางรูปแบบของหน่วยการสอนแต่ละหน่วย เฉพาะรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบที่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 
7) ก าหนดระยะเวลาในการเขียนหน่วยการสอนแต่ละหน่วย และการผลิตวัสดุการสอนอ่ืนๆ  

ที่จะใช้ประกอบ 
8) พิจารณาร่างหน่วยการสอนแต่ละหน่วย แผนตอน หัวเรื่อง กิจกรรมระหว่างเรียนและแนว 

ตอบเป็นระยะๆ เพ่ือให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันทั้งในหน่วยการสอนและระหว่างหน่วยการสอน 
9) วินิจฉัยปัญหาเชิงวิชาการท่ีบรรณาธิการและผู้เขียนชุดวิชาแต่ละหน่วยที่ไม่อาจตกลงกันได้ 
10) พิจารณาความเหมาะสมในการใช้สื่อ เทปตลับ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุ 

โทรทัศน์ ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศนศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ 
11) พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องกันระหว่างร่างหน่วยการสอนแบบฝึกปฏิบัติ  

และวัสดุการสอนอ่ืนๆ เป็นระยะๆ 
12) พิจารณารายละเอียดการสอนเสริม (ถ้ามีการจัดสอนเสริมชุดวิชานั้น) 
13) พิจารณาวิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลชุดวิชารวมทั้งการประเมินผล 

กิจกรรมระหว่างเรียนและการสอบไล่ 
14) ติดตามประเมินผลการใช้ชุดวิชาเพ่ือการปรับปรุงชุดวิชาที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาแต่ละคณะ ให้อยู่ในความดูแลของสาขาวิชาที่รับผิดชอบชุดวิชานั้น 
คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่จะปรับปรุงและก าหนดสัดส่วนในการปรับปรุงชุดวิชา 
2) ก าหนดผู้ปรับปรุงและผู้ร่วมปรับปรุงแต่ละหน่วย 
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3) พิจารณาปรับปรุงสื่อหลักและสื่อเสริมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานั้น ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย  
และสอดคล้องกัน 

4) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการสอนเสริมชุดวิชาต่อคณะกรรมการประจ า 
สาขาวิชา 

5) พิจารณาความเหมาะสมในวิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลกิจกรรม  
ระหว่างเรียนและการสอบไล่ 

6) จัดท ารายงานผลการปรับปรุงชุดวิชาต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาเป็นประจ าทุกเดือน 
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
 มีเกณฑ์การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมี 

วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทมาร่วมในคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา  
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................. ........................................................................... 

 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง เช่น ส านักพิมพ์ ส านักบริการการศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามนโยบาย  
“รวมบริการประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย 

............................................................................................................................. ........................... 

............................................................................................................................. ........................... 
4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

 มหาวิทยาลัยมีการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเป็น 
ประจ าทุกปี 

............................................................................................................................. ........................... 

........................................................................................................................................................  
 
5.   การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
     5.1  การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา   

5.1.1  มีระบบการให้ค าปรึกษาทางวิชาการโดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบตอบปัญหาและให้ค าแนะน า
แก่นักศึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ จดหมาย โทรศัพท์ มาพบด้วยตนเอง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
กระดานสนทนาบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น   
        5.1.2  มีการวิเคราะห์และสรุปปัญหา/ข้อค าถามของนักศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาพิจารณาแก้ไขปัญหาในภาพรวม   
        5.1.3  มีระบบการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับชุดวิชาใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา เอกสาร วีซีดี สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์               
แผนการสอนประจ าชุดวิชาและประจ าหน่วยการสอน เป็นต้น   
        5.1.4  มีการจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษา โดยคณาจารย์ และสื่อในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น คู่มือ รายการ  
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ซีดี วีซีดี เว็บไซต์  Webcasting เป็นต้น 
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5.1.5 มีการจัดบริการสอนเสริม อบรมเข้ม  อบรมเข้มพิเศษ การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ การท า 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา  และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
     5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

การอุทธรณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2551  

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
    6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร 
          - มีผลการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้หรือความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรใหม่  
    6.2 การประเมินผลผลิตของหลักสูตร 
         6.2.1  มีผลการศึกษาเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้บัณฑิต  
         6.2.2  มีผลการศึกษาติดตามการท างานของบัณฑิต และความพึงพอใจของบัณฑิตแต่ละหลักสูตร 

    6.3 ประเด็นอ่ืน ๆ  
 6.3.1 มีการสมัครเป็นสมาชิกองค์กร/สมาคมวิชาชีพ ในระดับมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา/บุคคล เพ่ือ

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพ   
 6.3.2  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   

สาขาวิชาอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  ตัวบ่งชี้บังคับ                
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า       
80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  ทั้งนี้ สาขาวิชาที่จะได้รับการ
รับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด  อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป  

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวชิาที่เก่ียวขอ้ง (ถ้ามี) 

     

3) มีรายละเอียดของชุดวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกชุดวิชา 

     

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของชุดวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา  ภายใน 60 วัน  หลังสอบซ่อม  

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา ภายใน 90 วัน หลงัสอบซ่อม  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  ของชุดวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปีที่แล้ว 

     

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
     วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11)  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/ บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จาก  คะแนนเต็ม 5.0 

     

 
หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

 
ควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน

ประเด็นส าคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการสอน จากการประเมิน
สารสนเทศของชุดวิชา และประเมินจากผลการสอนชุดวิชา ประกอบด้วย  

1.1.1  ผลการประเมินเนื้อหา  สื่อ  กิจกรรม และวิธีการวัดและประเมินผล  โดยคณะกรรมการ
กลุ่มผลิต/ปรับปรุง/บริหารชุดวิชา 

1.1.2  ผลการประเมินเนื้อหา  สื่อ  กิจกรรม และวิธีการวัดและประเมินผล  โดยผู้เรียน  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดระบบการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษา
ทางไกล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น การประเมินทักษะของอาจารย์เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน 
ได้ดังนี้ 
  1.2.1 ประเมินทักษะการสอนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ทักษะการผลิตชุดวิชา ทักษะการเขียน
เอกสารการสอน  เป็นต้น 
  1.2.2 ประเมินทักษะการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น การสอนผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง  
การสอนผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์ การสอนผ่าน online และ e-Learning เป็นต้น 
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  1.2.3 ประเมินทักษะการสอนแบบเผชิญหน้า (ถ้ามี) เช่น การสอนเสริม การสัมมนาเสริม                     
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ การอบรมเข้ม เป็นต้น 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวม (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน) โดย
ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

- นักศึกษาปีสุดท้ายที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ/บัณฑิตใหม่ (ถ้ามี) 
- ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / ผู้ประเมินภายนอก 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน อย่างน้อย 3 คน ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเดียวกัน อย่างน้อย 1 คน ที่
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากสารสนเทศเก่ียวกับผลการประเมินประสิทธิผลการสอน การประเมินหลักสูตรในภาพรวม และ
การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร กรณีพบปัญหาจะมีการปรับปรุงการด าเนินการ เช่น 
กรณีชุดวิชาที่มีเนื้อหาบางส่วน สื่อ และวิธีการวัดและประเมินไม่ทันสมัย จะจัดท าเอกสารหรือสื่อเพ่ิมเติม จัดส่ง
ให้กับนักศึกษา หรือจัดสอนหรือท ากิจกรรมเพ่ิมเติมในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนชุดวิชาที่มีนักศึกษา
สอบตกมาก มีการให้จัดท ากิจกรรมเพ่ิมเติมและตรวจให้คะแนนโดยน าคะแนนไปรวมกับผลการสอบปลายภาค 
นอกจากนี้มีการปรับรูปแบบการสอนเสริมจากการสอนเสริมปกติ เป็นสอนเสริมแบบเข้มหรือสอนเสริมผ่านสื่ อ 
หรือจัดอบรมเข้มให้กับนักศึกษา  
 นอกจากนี้ ได้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตรไว้ในแผนปฏิบัติราชการ โดยต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี  ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้
บัณฑิต 
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รายนามคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร.................................................................. 
(ตามค าสั่งแต่งตั้งที่ ............/....................... ลงวันที่ ........................................) 

 
1. …………………………………………………………………………  ประธาน 
2. ..................................................................................  กรรมการ 
3. ..................................................................................   กรรมการ 
4. ..................................................................................   กรรมการ 
5. ..................................................................................   กรรมการ 
6. ..................................................................................   กรรมการ 
7. ..................................................................... .............  กรรมการ 
8. ..................................................................................   กรรมการ 
9. ..................................................................................   กรรมการ 
10. ..................................................................................  กรรมการ 
11. ..................................................................................   กรรมการและเลขานุการ 
12. ..................................................................................   ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. ..................................................................................  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายนามผู้วิพากษ์หลักสูตร (ถ้ามี) 
1.   ………………………………………………………………………..   
2. ..................................................................................    
3. ..................................................................................   
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ภาคผนวก ก 
คําอธิบายชุดวิชา 
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ก. คําอธิบายชุดวิชา (โปรดระบุทั้งวัตถุประสงค์และคําอธิบายชุดวิชา ดังตัวอย่าง) 
-ตัวอย่าง- 

10103 (20111001) ทักษะชีวิต       6 (12-2-0-4) 
         Life Skills 
  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้มีทักษะในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การวิจัย และการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต  
 2.  เพ่ือให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  

3.  เพ่ือพัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ 
  คําอธิบายชุดวิชา 
 ทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ความใฝ่รู้ การแสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถ
ในด้านการจัดการ การใช้เทคโนโลยี การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา  การเจรจาต่อรอง  
การประนีประนอม การขจัดความเครียด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท  และการสมาคม  
 
10111 (20111002) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     6 (12-2-0-4) 
          English for Communication 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
  2.  เพ่ือศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษที่ส าคัญ 

 คําอธิบายชุดวิชา 
  โครงสร้าง ศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
 
10121 (20111003)  อารยธรรมมนุษย์      6 (12-2-0-4) 
                    Human Civilization 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้เรื่องราวของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง   
เศรษฐกิจ และสังคม 

2. เพ่ือให้เข้าใจความนึกคิดและการแสดงออกทางสังคมของมนุษย์ในอดีต อันเป็นพ้ืนฐาน 
ของอารยธรรมในปัจจุบัน       

3. เพ่ือให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของมรดกอารยธรรม 

คําอธิบายชุดวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติและกับสังคมรอบตัว วิถีการด าเนินชีวิต ภูมิปัญญา ความนึกคิด ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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10131 (20111004)  สังคมมนุษย์      6 (12-2-0-4)   
                           Human Society 
  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชน และสังคม 
2. เพ่ือให้เข้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคม 

มนุษย์  
3. เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ   

  คําอธิบายชุดวิชา 
 ลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข การเสริมสร้างสังคมที่ดี 
 
 10141 (20111005)  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   6 (12-2-0-4) 
                    Science, Technology and Environment for Life 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี
อิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

 2.  เพ่ือให้มีความรู้ทางธรรมชาติวิทยาที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ 
 3.  เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และ 

เทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
 4.  เพ่ือให้มีความรู้ในการประยุกต์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
 5.  เพ่ือเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 คําอธิบายชุดวิชา 
 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธรรมชาติวิทยาที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่ายกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและ
โภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต 
 
 10151 (20111006) ไทยศึกษา        6 (12-2-0-4) 

         Thai Studies 

  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมไทยทั้งในด้านการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ   
สังคมและวัฒนธรรม 

 2.  เพื่อให้สามารถน าความรู้ด้านไทยคดีศึกษาไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิต 
 3.  เพื่อปลูกฝังความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
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 คําอธิบายชุดวิชา 

 ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย  การตั้งถ่ินฐาน  การรับวัฒนธรรมจากภายนอก  และการประยุกต์
ผสมผสาน  การจัดระเบียบสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนาและพิธีกรรม  ภาษาและ
วรรณคดี  ศิลปกรรม 

 

 10152 (20111007)  ไทยกับสังคมโลก       6 (12-2-0-4) 
          Thailand and the World Community 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

 2.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก 
 3.  เพ่ือให้น าความรู้ไปวิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
 คําอธิบายชุดวิชา 
 สภาวการณ์ แนวโน้ม และลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในสังคมโลก สถานะของ
ประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย สภาพปัญหา
และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ รูปแบบและวิธีการในการเผชิญ
ปัญหาและผลกระทบ 
 
10161 (20111008) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        6 (12-2-0-4) 
                  Thai for Communication 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
 2.  เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 3.  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในการใช้ภาษาไทย 
 คําอธิบายชุดวิชา 
 ภาษากับการสื่อสาร บทบาทหน้าที่ของภาษาในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษา หลักการ
ใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การพัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
 
10162 (20111009) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        6 (12-2-0-4) 
                  Chinese  for Communication 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้มีความรู้ระบบเสียงภาษาจีนกลาง สัทอักษรระบบฮ่ันอวี่พินอิน สามารถใช้และอ่านออกเสียงได้ 
 2.  เพ่ือให้มีความรู้ตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นค าศัพท์พ้ืนฐาน รูปประโยคและหลักภาษาจีน 

ที่ใช้สื่อสารกันทั่วไป รวมทั้งฝึกหัดการเขียนตัวอักษรจีน 
 3.  เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
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คําอธิบายชุดวิชา 
 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านด้วยสัทอักษรระบบฮั่นอวี่พินอิน ค าศัพท์พื้นฐานและ       
บทสนทนาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจ าวัน โครงสร้างทางไวยากรณ์ และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนของ
ค าศัพท์พ้ืนฐาน 
 
 10163 (20111010) ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร      6 (12-2-0-4)  

                  Khmer for Communication 
  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีความรู้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร้าง ไวยากรณ์ และรูปประโยคพ้ืนฐานภาษาเขมร 
 2. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาเขมรระดับพ้ืนฐานสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 3. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาเขมรที่ใช้ในภาษาไทย 

คําอธิบายชุดวิชา 
 ระบบเสียงภาษาเขมร การฝึกเขียนอักษรภาษาเขมร ทั้งอักษรเชลียง และอักษรมูล ค าศัพท์พ้ืนฐานใน
ชีวิตประจ าวัน โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพ้ืนฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน       
เพ่ือการสื่อสารในระดับพ้ืนฐาน ค าศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 

43 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร......................................................... 
แขนงวิชา......................................................... วิชาเอก.............................................................. 

ฉบับ ปี พ.ศ. ........................................ 
สาขาวิชา.............................................   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

______________________________________ 
 
1. หลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
    เมื่อวันที่................เดือน......................................พ.ศ................. 
2. สภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุม ครั้งที่...../25.....  
    เมื่อวันที่...................เดือน....................................... พ.ศ....................  
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาในภาคการศึกษาที ่.................  ปีการศึกษา ........................... 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข (โปรดระบุ) 
    …………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………….. 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข (โปรดจัดท าตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระเดิมกับเนื้อหาสาระที่มีการแก้ไข  
    เช่น วัตถุประสงค์หลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร  ชื่อชุดวิชา   
   วัตถุประสงค์/ค าอธิบายชุดวิชา ฯลฯ) 

             5.1 ปรับปรุงโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.... หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... 
หมายเหตุ  

(ระบุเหตุผลการ
ปรับปรุง) 

   

   

   
    (ตัวอย่างตาราง) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หมายเหต ุ
1.สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ม.3 
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

1.สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ม.3 
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

 

โครงสร้างของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
ข. หมวดวิชาแกน          6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) 
ค. หมวดวิชาเฉพาะ       10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี     1 ชุดวิชา    (6 หน่วยกิต) 
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกวา่  
22 ชุดวิชา หรอื 132 หนว่ยกิต 

โครงสร้างของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16-22 ชดุวิชา (9-132 หน่วยกิต) 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     1 ชุดวิชา    (6 หน่วยกิต) 
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกวา่  
22-28 ชดุวิชา หรือ 132-168 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หมายเหต ุ
รายละเอียดของหลักสตูร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา   
บังคับ 4 ชุดวิชา 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร       
10151 ไทยศึกษา 
10161 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต            
10121 อารยธรรมมนุษย์ 
10131 สังคมมนุษย์ 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก 

รายละเอียดของหลักสตูร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา   
บังคับ 4 ชุดวิชา 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร       
10151 ไทยศึกษา 
10161 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต            
10121 อารยธรรมมนุษย์ 
10131 สังคมมนุษย์ 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อมเพื่อชวีิต 
10152 ไทยกับสังคมโลก        

 
 
 
 
 
    คงเดิม 
 

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 
 

- เป็นชุดวิชาเลือกเพิ่มเติม 

 

 
5.2 ปรับปรุงรหัสชุดวิชา (ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.... หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... 

(รหัสชุดวิชา 5 หลัก)  ชื่อชุดวชิา (รหัสชุดวิชา 8 หลัก) ชื่อชุดวชิา 

  

  
 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 …………………… …………………… 

2. หมวดวิชาแกน 
84 

…………………… …………………… 

3. หมวดวิชาเฉพาะ   

4. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 …………………… …………………… 

                      หนว่ยกิตรวม 120 …………………… …………………… 
 
 
 
 
        
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................................................  
(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย)ต าแหน่ง     

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วันที่ .................................................... 
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ภาคผนวก ค 

โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร และแผนการศึกษา 
สําหรับผู้มีคุณสมบัติตามหน้า ..... ข้อ ...... 
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โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตรและแผนการศึกษาสําหรับผู้มีคุณสมบัติตามหน้า ..... ข้อ .........  
 
1)  โครงสร้างหลักสูตร  
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    …. ชุดวิชา     (… หน่วยกิต) 
 ข. หมวดวิชาแกน    …. ชุดวิชา     (… หน่วยกิต) 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ     …. ชุดวิชา     (… หน่วยกิต) 
           ง. หมวดวิชาเลือกเสรี                           …. ชดุวิชา     (… หน่วยกิต) 
 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า …  ชุดวิชา หรือ  ...  หน่วยกิต 
2) รายละเอียดของหลักสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ... ชุดวิชา  (... หน่วยกิต) 
 xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
    ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ.................. 
 ข. หมวดวิชาแกน … ชุดวิชา  (... หน่วยกิต)  
 xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
    ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ.................. 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ ... ชุดวิชา  (... หน่วยกิต) 
 xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
    ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ.................. 
 xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
    ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ.................. 
 xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
    ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ.................. 
 xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
    ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ.................. 
 xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
    ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ.................. 
 xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
    ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ.................. 
 xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
    ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ.................. 
 xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
    ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ.................. 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี ............... ชุดวิชา   (……….  หน่วยกิต) 
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย   ยกเว้น ชุดวิชาต่อไปนี้ 
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
(2) ……………………………………………… 
(3) ……………………………………………… 
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4)  แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1     หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) 
xxxxx  (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
xxxxx  (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
xxxxx  (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2     หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) 
xxxxx  (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
xxxxx  (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
xxxxx  (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1     หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) 
xxxxx  (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
xxxxx  (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
xxxxx  (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2     หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) 
xxxxx  (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
xxxxx  (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
xxxxx  (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย........................  6 (ก าหนดเวลาการศึกษา) 
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ภาคผนวก ง 
การเทียบแทนชุดวิชา/การใช้ชุดวิชาแทนกัน (ถ้าม)ี 
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การเทียบแทนชุดวิชา 

ตัวอย่างตาราง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.... หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... เร่ิมใช้ภาคการศึกษา 

รหัสชุดวิชา.....  ชื่อชุดวชิา..................... รหัสชุดวิชา.....  ชื่อชุดวชิา..................... ....../........... 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

หมายเหตุ  การเทียบแทนชุดวิชา หมายความว่า การน าชุดวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่าน
ในหลักสูตรเดิมที่ยกเลิกไปแล้ว มาแทนชุดวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง ซึ่งน ามาใช้ในการเรียนการสอนแทน
หลักสูตรเดิมที่ยกเลิกไป ทั้งนี้ ชุดวิชาใดจะเทียบแทนกันได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชานั้น  โดยจะต้อง
น าเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาก่อนด าเนินการเทียบแทน  
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การใช้ชุดวิชาแทนกัน 

ตัวอย่างตาราง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.... หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... เร่ิมใช้ภาคการศึกษา 

รหัสชุดวิชา.....  ชื่อชุดวชิา..................... รหัสชุดวิชา.....  ชื่อชุดวชิา..................... ....../........... 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

หมายเหตุ  การใช้ชุดวิชาแทนกัน หมายความว่า การน าชุดวิชาอ่ืนมาใช้แทนชุดวิชาเดิมท่ีได้
ก าหนดไว้ในโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ทั้งนี้ ชุดวิชาใดจะใช้แทนกันได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา และ
เสนอขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการก่อนน าชุดวิชาดังกล่าวมาใช้ในการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตร......................................................................... 

 
1.  ชื่อ – สกุล      ……………………………………………… 
1.1  ตําแหน่งทางวิชาการ         ……………………………………………… 
1.2  ผลงานทางวิชาการ  (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงาน 
ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมา) 
    1.2.1  ตํารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน   
 

ตัวอย่าง 
ชุดวิชา มสธ. 
 ชื่อผู้เขียนหน่วย//(ปีพิมพ์)// “ชื่อหน่วยการสอน”//ใน//ชือ่เอกสารการสอน/ 
 ////////ประมวลสาระชุดวิชา//เลขหน่วย//นนทบุรี//มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช//สาขาวิชา............ 
   ศรีธนา บุญญเศรษฐ์  (2554)   “กลยุทธ์ทางธุรกิจ”  ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
            สารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
         สาขาวิชาวิทยาการจัดการ   
หนังสือ  
 ชื่อผู้แต่ง// (ปีพิมพ์)//ชื่อหนังสือ// ครั้งที่พิมพ์ ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป (ถ้ามี) 
 //////// เมืองท่ีพิมพ์//ส านักพิมพ์/หรือโรงพิมพ์  

นิศา ชูโต (2545) การวิจัยเชิงคุณภาพ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร แม็ทส์ปอยท์ 
 

 
 1.2.2  งานวิจัย      

ตัวอย่าง 
 ชื่อผู้ท าวิจัย//(ปีพิมพ์)// “ชื่องานวิจัย”//เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ์/หรือโรงพิมพ์   

กมลวรรณ ลิมปนาทร และศรีธนา บุญญเศรษฐ์ (2553) รายงานวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตร    
         บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง  
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” (ผู้ร่วมวิจัย) นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 1.2.3  บทความทางวิชาการ 

ตัวอย่าง 
บทความในวารสาร 
 ชื่อผู้แต่ง//(ปีพิมพ์)// “ชื่อบทความ”//ชื่อวารสาร//เลขปีที่,/เลขฉบับที่//(เดือน):/ 
 ////////เลขหน้าของบทความ 
 สุชาดา ตั้งทางธรรม (2545) “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง”  
         วารสารสโุขทัยธรรมาธิราช 15, 3 (กันยายน-ธันวาคม) : 23-37 
บทความในหนังสือรวมเรื่อง 
-หนังสือรวบเรื่องท่ีมีบรรณาธิการ 
 ชื่อผู้เขียนบทความ//(ปีพิมพ์)// “ชื่อบทความ” ใน ชื่อบรรณาธิการ//ชื่อหนังสือ//เลขหน้าของ/ 
 ////////บทความ//เมืองทีพิ่มพ์//ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ 
 สิรินทร  ฉันศิริกาญจน์ (2539) “โรคกระดูกพรุน” ใน สุวัฒนา จุฬาวัฒนฑล และเนติ สุขสมบูรณ์  
         บรรณาธิการ เภสัชกรรมชุมชนกับการให้ค าปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วย หน้า 67-96 กรุงเทพมหานคร  
         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
-หนังสือรวบเรื่องท่ีไม่มีบรรณาธิการ 
 ชื่อผู้เขียนบทความ//(ปีพิมพ์)// “ชื่อบทความ” ใน//ชื่อหนังสือ//เลขหน้าของ/ 
 ////////บทความ//เมืองทีพิ่มพ์//ส านักพิมพ์หรือผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์ 

วิจิตร ศรีสอ้าน (2541) “ทศวรรษแรกของ มสธ. : ปมประวัติ มสธ.” ใน 20 ปี มสธ. แห่งการพัฒนา 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ.2531 -2541 หน้า 15-18 นนทบุรี  มหาวิทยาลัย 
         สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ที่มา   ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐาน บัณฑิตศึกษา ส านักบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช (2551)  
                “คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มสธ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551” พิมพ์ครั้งท่ี 5 : 30-55  

 
1.3   ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา     ………..     ปี 
1.4   ภาระงานสอน 
 1.4.1 ระดับปริญญาตรี    
        โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ 
ปรับปรุงชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 1.4.2  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา  

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

         



132 
 

 1.4.3  ระดับปริญญาโท    
   โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา  

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 1.4.4  ระดับปริญญาเอก    
  โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 

 
2.  ชื่อ – สกุล      ……………………………………………… 
2.1  ตําแหน่งทางวิชาการ         ……………………………………………… 
2.2  ผลงานทางวิชาการ  (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงาน 
ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมา) 
    2.2.1  ตํารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน   
 

ตัวอย่าง 
ชุดวิชา มสธ. 
 ช่ือผู้เขียนหน่วย//(ปีพิมพ์)// “ช่ือหน่วยการสอน”//ใน//ช่ือเอกสารการสอน/ 
 ////////ประมวลสาระชุดวิชา//เลขหน่วย//นนทบรุี//มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช//สาขาวิชา............ 
   ศรีธนา บุญญเศรษฐ์  (2554)   “กลยุทธ์ทางธุรกิจ”  ในประมวลสาระชุดวิชาการจดัการเทคโนโลย ี
            สารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ หน่วยท่ี 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช  
         สาขาวิชาวิทยาการจัดการ   
หนังสือ  
 ช่ือผู้แต่ง// (ปีพิมพ์)//ช่ือหนังสือ// ครั้งท่ีพิมพ์ ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ข้ึนไป (ถ้ามี) 
 //////// เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ/์หรือโรงพิมพ์  

นิศา ชูโต (2545) การวิจัยเชิงคุณภาพ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร แม็ทส์ปอยท์ 
 

 
 2.2.2  งานวิจัย      

ตัวอย่าง 
 ช่ือผู้ท าวิจัย//(ปีพิมพ์)// “ช่ืองานวิจัย”//เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ์/หรือโรงพิมพ ์   

กมลวรรณ ลิมปนาทร และศรีธนา บุญญเศรษฐ์ (2553) รายงานวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตร    
         บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง  
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” (ผู้ร่วมวิจัย) นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 2.2.3  บทความทางวิชาการ 

ตัวอย่าง 
บทความในวารสาร 
 ช่ือผู้แต่ง//(ปีพิมพ์)// “ช่ือบทความ”//ช่ือวารสาร//เลขปีท่ี,/เลขฉบับท่ี//(เดือน):/ 
 ////////เลขหน้าของบทความ 
 สุชาดา ตั้งทางธรรม (2545) “การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ : กรณโีรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง”  
         วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 15, 3 (กันยายน-ธันวาคม) : 23-37 
บทความในหนังสือรวมเรื่อง 
-หนังสือรวบเรื่องที่มีบรรณาธิการ 
 ช่ือผู้เขียนบทความ//(ปีพิมพ์)// “ช่ือบทความ” ใน ช่ือบรรณาธิการ//ช่ือหนังสือ//เลขหน้าของ/ 
 ////////บทความ//เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ ์
 สิรินทร  ฉันศิริกาญจน์ (2539) “โรคกระดูกพรุน” ใน สุวัฒนา จุฬาวัฒนฑล และเนติ สุขสมบรูณ์  
         บรรณาธิการ เภสัชกรรมชมุชนกับการให้ค าปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วย หน้า 67-96 กรุงเทพมหานคร  
         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
-หนังสือรวบเรื่องที่ไม่มีบรรณาธิการ 
 ช่ือผู้เขียนบทความ//(ปีพิมพ์)// “ช่ือบทความ” ใน//ช่ือหนังสือ//เลขหน้าของ/ 
 ////////บทความ//เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ์หรือผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์ 

วิจิตร ศรสีอ้าน (2541) “ทศวรรษแรกของ มสธ. : ปมประวัติ มสธ.” ใน 20 ปี มสธ. แห่งการพัฒนา 
         มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธริาช พ.ศ.2531 -2541 หน้า 15-18 นนทบุรี  มหาวิทยาลัย 
         สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ที่มา   ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐาน บัณฑิตศึกษา ส านักบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช (2551)  
                “คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มสธ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551” พิมพ์ครั้งท่ี 5 : 30-55  

 

2.3   ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา     ………..     ปี 
2.4   ภาระงานสอน 
 2.4.1 ระดับปริญญาตรี    
        โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ 
ปรับปรุงชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 2.4.2  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา  

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
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 2.4.3  ระดับปริญญาโท    
   โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา  

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 2.4.4  ระดับปริญญาเอก    
  โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 
3.  ชื่อ – สกุล      ……………………………………………… 
3.1  ตําแหน่งทางวิชาการ         ……………………………………………… 
3.2  ผลงานทางวิชาการ  (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงาน 
ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมา) 
    3.2.1  ตํารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน   
 

ตัวอย่าง 
ชุดวชิา มสธ. 
 ช่ือผู้เขียนหน่วย//(ปีพิมพ์)// “ช่ือหน่วยการสอน”//ใน//ช่ือเอกสารการสอน/ 
 ////////ประมวลสาระชุดวิชา//เลขหน่วย//นนทบรุี//มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช//สาขาวิชา............ 
   ศรีธนา บุญญเศรษฐ์  (2554)   “กลยุทธ์ทางธุรกิจ”  ในประมวลสาระชุดวิชาการจดัการเทคโนโลย ี
            สารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ หน่วยท่ี 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช  
         สาขาวิชาวิทยาการจัดการ   
หนังสือ  
 ช่ือผู้แต่ง// (ปีพิมพ์)//ช่ือหนังสือ// ครั้งท่ีพิมพ์ ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ข้ึนไป (ถ้ามี) 
 //////// เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ/์หรือโรงพิมพ์  

นิศา ชูโต (2545) การวิจัยเชิงคุณภาพ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร แม็ทส์ปอยท์ 
 

 
 3.2.2  งานวิจัย      

ตัวอย่าง 
 ช่ือผู้ท าวิจัย//(ปีพิมพ์)// “ช่ืองานวิจัย”//เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ์/หรือโรงพิมพ ์   

กมลวรรณ ลิมปนาทร และศรีธนา บุญญเศรษฐ์ (2553) รายงานวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตร    
         บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง  
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” (ผู้ร่วมวิจัย) นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 3.2.3  บทความทางวิชาการ 

ตัวอย่าง 
บทความในวารสาร 
 ช่ือผู้แต่ง//(ปีพิมพ์)// “ช่ือบทความ”//ช่ือวารสาร//เลขปีท่ี,/เลขฉบับท่ี//(เดือน):/ 
 ////////เลขหน้าของบทความ 
 สุชาดา ตั้งทางธรรม (2545) “การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ : กรณโีรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง”  
         วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช 15, 3 (กันยายน-ธันวาคม) : 23-37 
บทความในหนังสือรวมเรื่อง 
-หนังสือรวบเรื่องที่มีบรรณาธิการ 
 ช่ือผู้เขียนบทความ//(ปีพิมพ์)// “ช่ือบทความ” ใน ช่ือบรรณาธิการ//ช่ือหนังสือ//เลขหน้าของ/ 
 ////////บทความ//เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ ์
 สิรินทร  ฉันศิริกาญจน์ (2539) “โรคกระดูกพรุน” ใน สุวัฒนา จุฬาวัฒนฑล และเนติ สุขสมบรูณ์  
         บรรณาธิการ เภสัชกรรมชมุชนกับการให้ค าปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วย หน้า 67-96 กรุงเทพมหานคร  
         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
-หนังสือรวบเรื่องที่ไม่มีบรรณาธิการ 
 ช่ือผู้เขียนบทความ//(ปีพิมพ์)// “ช่ือบทความ” ใน//ช่ือหนังสือ//เลขหน้าของ/ 
 ////////บทความ//เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ์หรือผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์ 

วิจิตร ศรสีอ้าน (2541) “ทศวรรษแรกของ มสธ. : ปมประวัติ มสธ.” ใน 20 ปี มสธ. แห่งการพัฒนา 
         มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธริาช พ.ศ.2531 -2541 หน้า 15-18 นนทบุรี  มหาวิทยาลัย 
         สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ที่มา   ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐาน บัณฑิตศึกษา ส านักบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช (2551)  
                “คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มสธ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551” พิมพ์ครั้งที่ 5 : 30-55  

 

3.3   ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา     ………..     ปี 
3.4   ภาระงานสอน 
 3.4.1 ระดับปริญญาตรี    
        โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ 
ปรับปรุงชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 3.4.2  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา  

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
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 3.4.3  ระดับปริญญาโท    
   โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา  

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 3.4.4  ระดับปริญญาเอก    
  โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 
 
4.  ชื่อ – สกุล      ……………………………………………… 
4.1  ตําแหน่งทางวิชาการ         ……………………………………………… 
4.2  ผลงานทางวิชาการ  (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงาน 
ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมา) 
    4.2.1  ตํารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน   
 

ตัวอย่าง 
ชุดวิชา มสธ. 
 ช่ือผู้เขียนหน่วย//(ปีพิมพ์)// “ช่ือหน่วยการสอน”//ใน//ช่ือเอกสารการสอน/ 
 ////////ประมวลสาระชุดวิชา//เลขหน่วย//นนทบรุี//มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช//สาขาวิชา............ 
   ศรีธนา บุญญเศรษฐ์  (2554)   “กลยุทธ์ทางธุรกิจ”  ในประมวลสาระชุดวิชาการจดัการเทคโนโลย ี
            สารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ หน่วยท่ี 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช  
         สาขาวิชาวิทยาการจัดการ   
หนังสือ  
 ช่ือผู้แต่ง// (ปีพิมพ์)//ช่ือหนังสือ// ครั้งท่ีพิมพ์ ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ข้ึนไป (ถ้ามี) 
 //////// เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ/์หรือโรงพิมพ์  

นิศา ชูโต (2545) การวิจัยเชิงคุณภาพ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร แม็ทส์ปอยท์ 
 

 
 4.2.2  งานวิจัย      

ตัวอย่าง 
 ช่ือผู้ท าวิจัย//(ปีพิมพ์)// “ช่ืองานวิจัย”//เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ์/หรือโรงพิมพ ์   

กมลวรรณ ลิมปนาทร และศรีธนา บุญญเศรษฐ์ (2553) รายงานวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตร    
         บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง  
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” (ผู้ร่วมวิจัย) นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 4.2.3  บทความทางวิชาการ 

ตัวอย่าง 
บทความในวารสาร 
 ช่ือผู้แต่ง//(ปีพิมพ์)// “ช่ือบทความ”//ช่ือวารสาร//เลขปีท่ี,/เลขฉบบัท่ี//(เดือน):/ 
 ////////เลขหน้าของบทความ 
 สุชาดา ตั้งทางธรรม (2545) “การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ : กรณโีรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง”  
         วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 15, 3 (กันยายน-ธันวาคม) : 23-37 
บทความในหนังสือรวมเรื่อง 
-หนังสือรวบเรื่องที่มีบรรณาธิการ 
 ช่ือผู้เขียนบทความ//(ปีพิมพ์)// “ช่ือบทความ” ใน ช่ือบรรณาธิการ//ช่ือหนังสือ//เลขหน้าของ/ 
 ////////บทความ//เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ ์
 สิรินทร  ฉันศิริกาญจน์ (2539) “โรคกระดูกพรุน” ใน สุวัฒนา จุฬาวัฒนฑล และเนติ สุขสมบรูณ์  
         บรรณาธิการ เภสัชกรรมชุมชนกับการให้ค าปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วย หน้า 67-96 กรุงเทพมหานคร  
         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
-หนังสือรวบเรื่องที่ไม่มีบรรณาธิการ 
 ช่ือผู้เขียนบทความ//(ปีพิมพ์)// “ช่ือบทความ” ใน//ช่ือหนังสือ//เลขหน้าของ/ 
 ////////บทความ//เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ์หรือผู้รับผิดชอบจัดพิมพ ์

วิจิตร ศรสีอ้าน (2541) “ทศวรรษแรกของ มสธ. : ปมประวัติ มสธ.” ใน 20 ปี มสธ. แห่งการพัฒนา 
         มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธริาช พ.ศ.2531 -2541 หน้า 15-18 นนทบุรี  มหาวิทยาลัย 
         สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ที่มา   ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐาน บัณฑิตศึกษา ส านักบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช (2551)  
                “คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มสธ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551” พิมพ์ครั้งท่ี 5 : 30-55  

 

4.3   ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา     ………..     ปี 
4.4   ภาระงานสอน 
 4.4.1 ระดับปริญญาตรี    
        โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ 
ปรับปรุงชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 4.4.2  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา  

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
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 4.4.3  ระดับปริญญาโท    
   โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา  

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 4.4.4  ระดับปริญญาเอก    
  โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 
5.  ชื่อ – สกุล      ……………………………………………… 
5.1  ตําแหน่งทางวิชาการ         ……………………………………………… 
5.2  ผลงานทางวิชาการ  (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงาน 
ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5  ปีที่ผ่านมา) 
    5.2.1  ตํารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน   
 

ตัวอย่าง 
ชุดวิชา มสธ. 
 ช่ือผู้เขียนหน่วย//(ปีพิมพ์)// “ช่ือหน่วยการสอน”//ใน//ช่ือเอกสารการสอน/ 
 ////////ประมวลสาระชุดวิชา//เลขหน่วย//นนทบรุี//มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช//สาขาวิชา............ 
   ศรีธนา บุญญเศรษฐ์  (2554)   “กลยุทธ์ทางธุรกิจ”  ในประมวลสาระชุดวิชาการจดัการเทคโนโลย ี
            สารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ หน่วยท่ี 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช  
         สาขาวิชาวิทยาการจัดการ   
หนังสือ  
 ช่ือผู้แต่ง// (ปีพิมพ์)//ช่ือหนังสือ// ครั้งท่ีพิมพ์ ตัง้แต่ครั้งที่ 2 ข้ึนไป (ถ้ามี) 
 //////// เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ/์หรือโรงพิมพ์  

นิศา ชูโต (2545) การวิจัยเชิงคุณภาพ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร แม็ทส์ปอยท์ 
 

 
 5.2.2  งานวิจัย      

ตัวอย่าง 
 ช่ือผู้ท าวิจัย//(ปีพิมพ์)// “ช่ืองานวิจัย”//เมืองที่พิมพ์//ส านกัพิมพ์/หรือโรงพิมพ ์   

กมลวรรณ ลิมปนาทร และศรีธนา บุญญเศรษฐ์ (2553) รายงานวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตร    
         บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง  
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” (ผู้ร่วมวิจัย) นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 5.2.3  บทความทางวิชาการ 

ตัวอย่าง 
บทความในวารสาร 
 ช่ือผู้แต่ง//(ปีพิมพ์)// “ช่ือบทความ”//ช่ือวารสาร//เลขปีท่ี,/เลขฉบับท่ี//(เดือน):/ 
 ////////เลขหน้าของบทความ 
 สุชาดา ตั้งทางธรรม (2545) “การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ : กรณโีรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง”  
         วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 15, 3 (กันยายน-ธันวาคม) : 23-37 
บทความในหนังสือรวมเรื่อง 
-หนังสือรวบเรื่องที่มีบรรณาธิการ 
 ช่ือผู้เขียนบทความ//(ปีพิมพ์)// “ช่ือบทความ” ใน ช่ือบรรณาธิการ//ช่ือหนังสือ//เลขหน้าของ/ 
 ////////บทความ//เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ ์
 สิรินทร  ฉันศิริกาญจน์ (2539) “โรคกระดูกพรุน” ใน สุวัฒนา จุฬาวัฒนฑล และเนติ สุขสมบรูณ์  
         บรรณาธิการ เภสัชกรรมชมุชนกับการให้ค าปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วย หน้า 67-96 กรุงเทพมหานคร  
         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
-หนังสือรวบเรื่องที่ไม่มีบรรณาธิการ 
 ช่ือผู้เขียนบทความ//(ปีพิมพ์)// “ช่ือบทความ” ใน//ช่ือหนังสือ//เลขหน้าของ/ 
 ////////บทความ//เมืองที่พิมพ์//ส านักพิมพ์หรือผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์ 

วิจิตร ศรสีอ้าน (2541) “ทศวรรษแรกของ มสธ. : ปมประวัติ มสธ.” ใน 20 ปี มสธ. แห่งการพัฒนา 
         มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธริาช พ.ศ.2531 -2541 หน้า 15-18 นนทบุรี  มหาวิทยาลัย 
         สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ที่มา   ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐาน บัณฑิตศึกษา ส านักบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช (2551)  
                “คู่มือการพิมพ์วิทยานพินธ์ มสธ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551” พิมพ์ครั้งท่ี 5 : 30-55  

 

5.3   ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา     ………..     ปี 
5.4   ภาระงานสอน 
 5.4.1 ระดับปริญญาตรี    
        โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ 
ปรับปรุงชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 5.4.2  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา  

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
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 5.4.3  ระดับปริญญาโท    
   โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา  

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
  
  

 5.4.4  ระดับปริญญาเอก    
  โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 
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ภาคผนวก ฉ 
- แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 

         ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
- แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอนุปริญญา (กรณมีีโครงสร้างอนุปริญญา) 
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แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาตรี 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา………………………………………………………………………………………………. 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา………………………………………………………………………………………….. 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ช่ือหลักสูตร (ภาษาไทย).......................................................................................... ......................... 
           (ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................  

2.  ช่ือปริญญา (ภาษาไทย)........................................................................ ............................................ 
          (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................  
 

     อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)........................................................................................................... 
         (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................  

     หลักเกณฑ์ในการเรียกช่ือปริญญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 
 เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ............. 

3.  สถานสภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่      ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลักสูตรปรับปรุง     ก าหนดเปิดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา........................................................ ..... 

4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ในการประชุมครั้งที่..................เมื่อวันที่.............เดือน........................ พ.ศ. ............... 
 ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุม 
 ครั้งที่..........................เมื่อวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 
5.   แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ............. 
  .................................................................................................................................. 
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6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 
    วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................  
    นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ..............................................................................  
  อ่ืนๆ ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล 
 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี)                       
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน......................................................................................  
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน................................................... ..........  

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืนเป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
 7.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  

 8.1 ............................  8.2 ............................ 8.3 ............................. 8.4 .............................. 
 



144 
 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สัมพนัธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................. .......... 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 

หมวดที ่3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์ 
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมใิช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ............................................................................................................................. ........ 
 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 

 

 มีภาคพิเศษ       จ านวน 1 ภาค ภาคละไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ 
 ไม่มีภาคพิเศษ 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาดําเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 

 อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา
สามารถศึกษาด้วยตนเอง ภายใต้การให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างเป็นระบบและมีการสอน
เสริมในวันเสาร์และอาทิตย์ 
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 2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการศึกษาทางไกล จึงไม่สามารถจัดแบบ
การศึกษาเต็มเวลา และแบบศึกษาบางเวลาได้ 

  

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)........................................... 

  

2.4  จํานวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ....................... คน  
 

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning) 
       แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
 

2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

 
 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต 
  แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

  อ่ืน ๆ ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
     ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาค 
     การศึกษา 
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 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป...............................หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ.......................................หน่วยกิต 
 วิชาแกน..........................................หน่วยกิต 
 วิชาเอก...........................................หน่วยกิต 
 วิชาโท........................................    หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี....................................หน่วยกิต  



147 

 

 3.3  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล  
(ระบุ นาย/นาง/นางสาว) 

 

รหัสประจ าตัว 
ประชาชน 

(ระบุตัวเลขให้ครบ
ทั้ง 13 หลัก) 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน* ปี 

1 รศ.ดร. นาย................................ 3129800014521 Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Community 
Development 
พืชศาสตร ์
ส่งเสริมการเกษตร 

University of Hawaii, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

2550 
 

2527 
2524 

2        
3        
4        
5        

        
              หมายเหตุ *กรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุชื่อประเทศด้วย 
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3.3.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ที่ ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล  

(ระบุ นาย/นาง/นางสาว) 
 

รหัสประจ าตัว 
ประชาชน 

(ระบุตัวเลขให้ครบทั้ง 
13 หลัก) 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน* ปี 

1 รศ.ดร. นาย................................ 3129800014521 Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Community 
Development 
พืชศาสตร ์
ส่งเสริมการเกษตร 

University of Hawaii, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

2550 
 

2527 
2524 

2        
3        
4        
5        
 

     หมายเหตุ *กรณีสําเร็จการศกึษาจากต่างประเทศให้ระบุชื่อประเทศด้วย
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ............................................... 
 ไม่มี 
 

5. การทําโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 
 ไม่มี 

 
หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม ............ ด้าน (ระบุ) 
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………… 

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
 มี 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
    เกณฑ์การวัดผล 

มหาวิทยาลัยจัดแบ่งลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเป็น  ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิง
ปฏิบัติ  สาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
ตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ ดังนี้ 
       ชุดวิชาเชิงทฤษฎี  มีคะแนนการฝึกปฏิบัติไม่เกินร้อยละ 20  และให้คะแนนสอบไล่
ประจ าภาคการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
       ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ  ก าหนดการประเมินผลการศึกษาโดยถือคะแนนฝึกปฏิบัติเป็นส าคัญ  
และคะแนนสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาเป็นส่วนประกอบ  โดยสาขาวิชาจะก าหนดสัดส่วนของคะแนนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละชุดวิชา ภายใต้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
       กิจกรรมวิชาชีพ  ให้ก าหนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น 

เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ)........................................................................ 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี – (ระบุ)................................................................................... 
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2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) …………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 
 ไม่มี 
 
3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 การสําเร็จการศึกษา 
  เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า..............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ) 

ก. สอบได้จ านวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร  
ข. มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ค. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ง. ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย 

 3.2 อนุปริญญา - มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม่ 
 

มี       เงื่อนไข (ระบุ)......................................................................................... 
ไม่มี 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และเข้าใจระบบ
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเข้าใจหลักสูตรและบทบาทของชุดวิชาต่างๆ  
  ไม่มี 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  มีการพัฒนาด้านวิชาการ 

 มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
  มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

1.  การบริหารหลักสูตร เช่น 
 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนว

ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ

และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท า ทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 

 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
   อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................................................................................  
 
 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  เช่น  
   คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ อย่างเพียงพอ 
   คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 

3.  การบริหารคณาจารย ์  เช่น 
  มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร 

มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  เช่น 
  มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 

 
 

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 7 ข้อ 1 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 7 ข้อ 2 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 7 ข้อ 3 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 7 ข้อ 4 มาใส ่
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5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา (ระบุ)................................................................................................ 
 
 

 

6.  การสํารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ)  

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

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

 

 

7.  การกําหนดตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน ..........ตัว
บ่งชี้  ดังนี้ (ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ …………….ตัวบ่งชี้ 

7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา ………………….. 

     จ านวน  ..................... ตัวบ่งชี้ 

7.3 มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก .................................................. ...... ตัวบ่งชี้ 
 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและ 
  ประเมินผล  และการใช้สื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................... .............................. 
 
 
 

 

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 7 ข้อ 5 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 7 ข้อ 6 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 8 ข้อ 1 มาใส ่



153 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ในภาพรวม เช่น 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 
 

3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
     (ลงชื่อ) ................................................................ .................. 
                    (รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย) 
     ต าแหน่ง     อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                  วันที่ ....................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 8 ข้อ 2 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 8 ข้อ 4 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 8 ข้อ 3 มาใส ่
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แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอนุปริญญา  (กรณมีีโครงการอนุปริญญาใน มคอ. 2) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา………………………………………………………………………………………………. 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา………………………………………………………………………………………….. 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ช่ือหลักสูตร (ภาษาไทย)...................................................................................................................  
           (ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................  

2.  ชื่ออนุปริญญา (ภาษาไทย)...............................................................................................................  
     (ภาษาอังกฤษ)................................................................................... ....................... 
 

     อักษรย่ออนุปริญญา(ภาษาไทย)......................................................................................................  
   (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................. 

3.  สถานสภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่      ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลักสูตรปรับปรุง     ก าหนดเปิดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา........................................................ ..... 

4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ในการประชุมครั้งที่..................เมื่อวันที่.............เดือน........................ พ.ศ. ............... 
 ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุม 
 ครั้งที่..........................เมื่อวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 
5.   แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ............. 

  ..................................................................... ............................................................. 
6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 
    วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................  
    นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) .............................................................................. 
  อ่ืนๆ ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล 
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7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
 เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี       ชื่อ............................................................... 
 เป็นหลักสูตรอนุปริญญาโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่าอนุปริญญา 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาท่ีใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน......................................................................................  
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน......................................................... .... 
  ............................................................................................................................. ........ 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.......................... ........ 
 รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืนเป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  

 8.1 ............................  8.2 ............................ 8.3 ............................. 8.4 .............................. 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................. .......... 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 

หมวดที ่3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์ 
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 .................................................................................................................................... . 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 

 มีภาคฤดูร้อน      จ านวน 1 ภาค ภาคละไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาดําเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 

 อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา
สามารถศึกษาด้วยตนเอง ภายใต้การให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างเป็นระบบและมีการสอน
เสริมในวันเสาร์และอาทิตย์ 

 
 
 
 



157 
 

   2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการศึกษาทางไกล จึงไม่สามารถจัดแบบ
การศึกษาเต็มเวลา และแบบศึกษาบางเวลาได้ 

  

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)....................................................................... 

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

2.5  จํานวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร .............-.......... คน  
 

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning) 
       แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
 

2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต 
  แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 
 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

                        อ่ืน ๆ ใช้ระบบการศึกษาทางไกล หลักสูตรอนุปริญญาเป็นส่วนหนึ่งของ 
   หลักสูตรปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษา 
   จนหมดระยะเวลาการศึกษาแล้วแต่ไม่ 
   สามารถสอบผ่านชุดวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด 
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 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป...............................หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ.......................................หน่วยกิต 
 วิชาแกน..........................................หน่วยกิต 
 วิชาเอก...........................................หน่วยกิต 
 วิชาโท........................................    หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี....................................หน่วยกิต  
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 3.3  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล  
(ระบุ นาย/นาง/นางสาว) 

 

รหัสประจ าตัว 
ประชาชน 

(ระบุตัวเลขให้ครบทั้ง 
13 หลัก) 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน* ปี 

1 รศ.ดร. นาย................................ 3129800014521 Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Community 
Development 
พืชศาสตร ์
ส่งเสริมการเกษตร 

University of Hawaii, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

2550 
 

2527 
2524 

2        
3        
4        
5        

        
               หมายเหตุ *กรณีสําเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศให้ระบุชื่อประเทศด้วย 
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3.3.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ที่ ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล  

(ระบุ นาย/นาง/นางสาว) 
 

รหัสประจ าตัว 
ประชาชน 

(ระบุตัวเลขให้ครบทั้ง 
13 หลัก) 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน* ปี 

1 รศ.ดร. นาย................................ 3129800014521 Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Community 
Development 
พืชศาสตร ์
ส่งเสริมการเกษตร 

University of Hawaii, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

2550 
 

2527 
2524 

2        
3        
4        
5        
 
 

               หมายเหตุ *กรณีสําเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศให้ระบุชื่อประเทศด้วย 
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ............................................... 
 ไม่มี 
 

5. การทําโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................  
 ไม่มี 

 
หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม ............ ด้าน (ระบุ) 
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………… 

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
 มี 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
    เกณฑ์การวัดผล 

มหาวิทยาลัยจัดแบ่งลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเป็น  ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิง
ปฏิบัติ  สาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
ตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ ดังนี้ 
       ชุดวิชาเชิงทฤษฎี  มีคะแนนการฝึกปฏิบัติไม่เกินร้อยละ 20  และให้คะแนนสอบไล่
ประจ าภาคการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
       ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ  ก าหนดการประเมินผลการศึกษาโดยถือคะแนนฝึกปฏิบัติเป็นส าคัญ  
และคะแนนสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาเป็นส่วนประกอบ  โดยสาขาวิชาจะก าหนดสัดส่วนของคะแนนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละชุดวิชา ภายใต้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
       กิจกรรมวิชาชีพ  ให้ก าหนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น 

เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ)........................................................................ 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี – (ระบุ)................................................................................... 
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2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) …………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 
 ไม่มี 
 
3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 การสําเร็จการศึกษา 
  เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า..............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ) 

ก. สอบได้จ านวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร  
ข. มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ค. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ง. ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
  มี  โดยมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และเข้าใจระบบ
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเข้าใจหลักสูตรและบทบาทของชุดวิชาต่างๆ  
  ไม่มี 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  มีการพัฒนาด้านวิชาการ 

 มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
  มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

1.  การบริหารหลักสูตร เช่น 
 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนว

ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ

และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท า ทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 
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 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
   อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................... 
 
 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  เช่น  
   คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ อย่างเพียงพอ 
   คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 

 
3.  การบริหารคณาจารย ์  เช่น 
  มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร 

มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................................................................... ......... 
 
 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  เช่น 
  มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................ ...................... 
 
 
 

 
5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา (ระบุ)................................................................................................ 
 
 

 

6.  การสํารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ)  

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

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

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 7 ข้อ 1 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 7 ข้อ 2 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 7 ข้อ 3 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 7 ข้อ 4 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 7 ข้อ 5 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 7 ข้อ 6 มาใส ่
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7.  การกําหนดตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน ..........ตัว
บ่งชี้  ดังนี้ (ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ …………….ตัวบ่งชี้ 

7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา ………………….. 

     จ านวน  ..................... ตัวบ่งชี้ 

7.3 มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งชี้  
 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและ 
  ประเมินผล  และการใช้สื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 
 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ในภาพรวม เช่น 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 8 ข้อ 1 มาใส ่

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 8 ข้อ 2 มาใส ่
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3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 8 ข้อ 4 มาใส่ 

ให้ copy จาก มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร  หมวดที่ 8 ข้อ 3 มาใส ่

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................................................  
(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย) 

ต าแหน่ง     อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วันที่ .................................................... 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตัวอย่าง Template มคอ.7 
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



167 

Template ป.ตร ี
 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรระดับปริญญาตร ี[ระบุชื่อหลักสูตร]  
ประจ าปีการศึกษา [ระบุปีการศึกษาที่รายงาน]  

 
ชือ่สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชา  [ระบุชื่อสาขาวิชา]  

หมวดที ่1   ข้อมูลทั่วไป (ฝพส. สว.) 
 

1. หลักสูตร  
 [ระบุชื่อหลักสูตร]  
 
2. ระดับคุณวุฒิ   
 ปริญญาตรี 
 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดับจาก

คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับ
ปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

1.   (ตัวอย่าง) รศ.ดร. .............................................. (ตัวอย่าง) Ph.D. (ตัวอย่าง) Community 
Development 

   วท.ม. พืชศาสตร ์
   วท.บ. ส่งเสริมการเกษตร 
2.   [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
3.   [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
4.   [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
5.   [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 
4. วันที่รายงาน 
 "ระบุวัน เดือน ปี"  
 
5. ปีการศึกษาที่รายงาน 
 ปีการศึกษา "ระบุปีการศึกษา"  
 
6. สถานที่ตั้ง 
 [ระบุชื่อสาขาวิชา] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งอยู่ที่ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี  
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หมวดที ่2   ข้อมูลเชิงสถติิ 
 

1.  จ านวนนักศึกษาชั้นปีที ่1 ทีร่ับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน ปีท่ีเริ่มเปิดสอน TQF นับเป็นรุ่นแรก 
(ส.คอมฯ และส.ทะเบียน) 
          จ านวนนักศึกษา ภาค 1 จ านวน [คลิกพิมพ์] คน 
          จ านวนนักศึกษา ภาค 2                                          จ านวน [คลิกพิมพ์] คน 
  
2.  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน  [ตามก าหนดระยะเวลาของแต่ละหลักสูตร]  
(ส.คอมฯ และส.ทะเบียน) 
 2.1. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร  จ านวน [คลิกพิมพ์] คน 
 2.2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร   จ านวน [คลิกพิมพ์] คน 
[การส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมายถึง ส าเร็จการศึกษาภายใน 8 ภาค
การศึกษาปกติไม่นับภาคฤดูร้อน] 
 2.3. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร    จ านวน [คลิกพิมพ์] คน 
 2.4. จ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ (ระบุ)  
  "แขนงวิชา / วิชาเอก"  จ านวน [คลิกพิมพ์] คน 
  "แขนงวิชา / วิชาเอก"  จ านวน [คลิกพิมพ์] คน 
  "แขนงวิชา / วิชาเอก"  จ านวน [คลิกพิมพ์] คน 
 
3.   รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา (ส.คอมฯ และส.ทะเบียน) 

ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร [จ าแนกตามนักศึกษารุ่น/ปี]  
 ค านวณจากจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข้อ 2.2 และจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าใน
หลักสูตรของรุ่น  
 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (เช่น การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ่มประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร หรือการย้าย
สาขาวิชาฯ)  
 
4.  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  
(ส.คอมฯ และส.ทะเบียน) 
 จ านวน

นักศึกษาในแต่
ละชัน้ป ี

นักศึกษาท่ีสอบผ่าน 
1 ชุดวิชา 

นักศึกษาท่ีสอบผ่าน 
2 ชุดวิชา 

นักศึกษาท่ีสอบผ่าน 
3 ชุดวิชา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ช้ันปีท่ี 1 ภาค 1/25..... 
           ภาค 2/25..... 

       

ช้ันปีท่ี 2 ภาค 1/25..... 
           ภาค 2/25..... 

       

ช้ันปทีี่ 3 ภาค 1/25..... 
           ภาค 2/25..... 
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 จ านวน
นักศึกษาในแต่

ละชัน้ป ี

นักศึกษาท่ีสอบผ่าน 
1 ชุดวิชา 

นักศึกษาท่ีสอบผ่าน 
2 ชุดวิชา 

นักศึกษาท่ีสอบผ่าน 
3 ชุดวิชา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ช้ันปีท่ี 4 ภาค 1/25..... 
           ภาค 2/25..... 

       

 
5.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา [คิดจากนักศึกษารุ่น / แยกตามภาค
การศึกษา] (ส.คอมฯ และส.ทะเบียน) 

สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1    ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2   ภาค 1/25…..   [คลิกพิมพ์] % 
  ภาค 2/25……   [คลิกพิมพ์] % 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3    ภาค 1/25…..   [คลิกพิมพ์] % 
  ภาค 2/25……   [คลิกพิมพ์] % 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3   ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4    ภาค 1/25…..   [คลิกพิมพ์] % 
  ภาค 2/25……   [คลิกพิมพ์] % 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4    ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 5   ภาค 1/25…..   [คลิกพิมพ์] % 
  ภาค 2/25……   [คลิกพิมพ์] % 
นักศึกษาชั้นปีที่ 5   ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 6    ภาค 1/25…..   [คลิกพิมพ์] % 
  ภาค 2/25……   [คลิกพิมพ์] % 
นักศึกษาชั้นปีที่ 6   ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 7    ภาค 1/25…..   [คลิกพิมพ์] % 
  ภาค 2/25……   [คลิกพิมพ์] % 
นักศึกษาชั้นปีที่ 7    ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 8   ภาค 1/25…..   [คลิกพิมพ์] % 
  ภาค 2/25……   [คลิกพิมพ์] % 
นักศึกษาชั้นปีที่ 8   ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 9    ภาค 1/25…..   [คลิกพิมพ์] % 
  ภาค 2/25……   [คลิกพิมพ์] % 
นักศึกษาชั้นปีที่ 9   ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 10   ภาค 1/25…..   [คลิกพิมพ์] % 
  ภาค 2/25……   [คลิกพิมพ์] % 
นักศึกษาชั้นปีที่ 10 ที่เรียนต่อชั้นปีที ่11   ภาค 1/25…..   [คลิกพิมพ์] % 
  ภาค 2/25……   [คลิกพิมพ์] % 
นักศึกษาชั้นปีที่ 11   ที่เรียนต่อชั้นปีที ่12 ภาค 1/25…..   [คลิกพิมพ์] % 
  ภาค 2/25……   [คลิกพิมพ์] % 
นักศึกษาชั้นปีที่ 12   ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 13 ภาค 1/25…..   [คลิกพิมพ์] % 
  ภาค 2/25……   [คลิกพิมพ์] % 

 
6.  ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 [คลิกพิมพ์]  
 
7.  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา [นับเฉพาะคนไม่มีงานท า]  
(ส.วิจัย และพัฒนา) 

วันที่ส ารวจ  "ระบุวัน เดือน ปี" ประจ าปีการศึกษา [คลิกพิมพ์]  
จ านวนแบบสอบถามที่ส่ง  [คลิกพิมพ์]  ฉบับ  
จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ [คลิกพิมพ์] ฉบับ                    
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ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม   [คลิกพิมพ์]  
การกระจายภาวะการได้งานท าเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

การได ้
งานท า 

ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงค์จะท างาน 
ยังไม่ได้งานท า ตรงสาขาที่ 

เรียน 
ไม่ตรงสาขาที่

เรียน 
ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 

จ านวน [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ร้อยละของผู้ตอบกลับ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 
8.  การวิเคราะห์ผลที่ได้ (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 [คลิกพิมพ์]  
 วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นท่ีเปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมวดที ่3   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
(คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

1.   การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  
 [คลิกพิมพ์]  
 
2.   การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  
 [คลิกพิมพ์]  
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หมวดที ่4   ข้อมูลสรุปชุดวิชาของหลักสูตร  
(ส.คอมฯ / ส.ทะเบียน และคบ.ช.) 

1. สรุปผลชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา  [เฉพาะปีการศึกษานั้นๆ 2 ภาคการศึกษา] กรอกข้อมูลสรุปผลชุดวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
ระบุชุดวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรยีน จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านแตล่ะชุดวิชาและการกระจายของระดับคะแนน  

ชื่อชุดวิชา 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/25..... ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/25..... 

จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงเรียน สอบผ่าน ไม่เข้าสอบ H S U ลงเรียน สอบผ่าน ไม่เข้าสอบ H S U 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         

[คลิกพิมพ์]                          

[คลิกพิมพ์]                          

[คลิกพิมพ์]                          

[คลิกพิมพ์]              

[คลิกพิมพ์]              

หมวดวิชาแกน                         

[คลิกพิมพ์]              

[คลิกพิมพ์]              

[คลิกพิมพ์]              

[คลิกพิมพ์]              

[คลิกพิมพ์]              

[คลิกพิมพ์]              

หมวดวิชาเฉพาะ              

[คลิกพิมพ์]              

[คลิกพิมพ์]              
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ชื่อชุดวิชา 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/25..... ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/25..... 

จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงเรียน สอบผ่าน ไม่เข้าสอบ H S U ลงเรียน สอบผ่าน ไม่เข้าสอบ H S U 
[คลิกพิมพ์]              

[คลิกพิมพ์]              

[คลิกพิมพ์]              
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2. การวิเคราะห์ชุดวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (ส.คอมฯ / ส.ทะเบียน / คบ.ช. และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร) 

ระบุรหัสและชื่อชุดวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมากหรือ
ต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละชุดวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป 
การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของชุดวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  
เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และมาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
(หากจ าเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้ด าเนินการมาแล้วด้วย) 

รหัสและชื่อ 
ชุดวิชา 

ความไม่ปกติที่พบ 
การด าเนินการ

ตรวจสอบ 

เหตุผลที่ท าให้เกิด
ความไม่ปกติจาก
ข้อก าหนด หรือ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

มาตรการแก้ไขท่ีได้
ด าเนินการแล้ว 
(หากจ าเป็น) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
     
 
3. การเปิดชุดวิชาในภาคหรอืปีการศึกษา (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

3.1  ชุดวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 
ให้ระบุรหัสและชื่อชุดวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอนและ

มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นชุดวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ด าเนินการปรับแผนการเปิดชุดวิชาเพ่ือเป็นการประกันว่า 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

รหัสและชื่อชุดวิชา ค าอธิบาย 
มาตรการทดแทนที่ได้ 

ด าเนินการ (ถ้ามี) 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
   
   
        
     3.2  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในชุดวิชาไม่ครบถ้วน  

ให้ระบุรหัสและชื่อชุดวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว พร้อม
วิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระที่ขาดและจ าเป็นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของชุดวิชาอ่ืนได้เพ่ิมหัวข้อหรือสาระที่
ขาดในชุดวิชาที่สูงขึ้น 

รหัสและชื่อชุดวิชา ค าอธิบาย 
มาตรการทดแทนที่ได้ 

ด าเนินการ (ถ้ามี) 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
   

การแก้ไขท่ีได้ด าเนินการแล้ว 
[คลิกพิมพ์]  
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หมวดที ่5   การบริหารหลักสูตร  
(คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

1. การบริหารหลักสูตร  
 ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหา 
ต่อสัมฤทธิผลตาม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาในอนาคต 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
   
   
 

หมวดที ่6   สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

1.   การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ)  [กรอกทุกปีการศึกษา กรณีมี
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษายังไม่ต้องประเมิน] (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
       วันที่ส ารวจ "ระบุวัน เดือน ปี" (ให้แนบผลการส ารวจประกอบด้วย) 
 1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
  
  
 1.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 
 [คลิกพิมพ์]  
 
2.  การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  [อธิบายกระบวนการประเมิน และประเมินเมื่อมีผู้ส าเร็จการศึกษา
หรือเมื่อครบรอบหลักสูตร (เช่น หลักสูตร 4 ปี ครบรอบหลักสูตรคือ 4 ปี โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และจากภายนอก)] (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
  
  
 2.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี) 
 [คลิกพิมพ์]  
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3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 3.1 เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 ต่ ากว่ามาตรฐาน คะแนน 2 ยอมรับได้ คะแนน 3 ได้มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ข้อ 1-5 ไม่ครบถ้วน หรือ
ผลด าเนินงานรวมบรรลุเป้าหมาย
น้อยกว่า 60% 

ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ข้อ 1-5 และผลด าเนินงาน
รวมบรรลุเป้าหมาย 60-79% 
 

ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ข้อ 1-5 และผลด าเนินงาน
รวมบรรลุเป้าหมายเท่ากับหรือ
มากกว่า 80% 

  
3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)  
รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงานป ี

ค าอธิบายหรือ 
หลักฐานอ้างอิง 

ผู้รับผิดชอบ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

80 % [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  - คณะกรรมการ
บริหาร 
หลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของ
หลักสูตร  ตามแบบมคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

100 % [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  - คณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 
- ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการ
สอน ส านัก
วิชาการ 

3. มีรายละเอียดของชุดวิชา
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
ชุดวิชา 

- ภาคการศึกษาที่ 1 
ภายใน 15 
พฤษภาคม 
ของปีที่เปิดสอน 
- ภาคการศึกษาที่ 2 
ภายใน 31 ตุลาคม 
ของปีที่เปิดสอน 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  - ฝ่ายต ารา ส านัก
วิชาการ 
- คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชา (คบ.ช.) (ระดับ
ปริญญาตรี)  
จัดท าแบบ มคอ.3 และ 
มคอ. 4 และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาเพื่อพิจารณา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงานป ี

ค าอธิบายหรือ 
หลักฐานอ้างอิง 

ผู้รับผิดชอบ 

4. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของชุดวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 60 วันหลัง
สอบซ่อม หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดให้ครบทุก
ชุดวิชา   

ระดับปริญญาตรี 
- ภาคการศึกษาที่ 1 
ภายใน 10 เมษายน 
ของปีถัดไป 
- ภาคการศึกษาที่ 2 
ภายใน 10 ตุลาคม 
ของปีถัดไป 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ภาคการศึกษาที่ 1 
ภายใน 25 ธันวาคม 
ของปีที่เปิดสอน 
- ภาคการศึกษาที่ 2 
ภายใน 25 
มิถุนายน 
ของปีถัดไป 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  - ส านักทะเบียน
และวัดผล 
- ฝ่ายต ารา ส านัก
วิชาการ 
- คณะกรรมการ
บริหารชุดวิชา 
(คบ.ช.) (ระดบั
ปริญญาตรี)  
จัดท าแบบ มคอ.3 
และ มคอ. 4 และ
น าเสนอ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรและ
คณะกรรมการ
ประจ าสาขาวชิา
เพื่อพิจารณา 

5. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 90 
วันหลังสอบซ่อม หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี 
(ภายใน 90 วันหลัง
สอบซ่อมภายใน 
30 ตุลาคม) 
- ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
(ภายใน 90 วันหลัง
สอบไล่ภายใน 30 
กรกฎาคม) 
รายงานทุกปี
การศึกษา 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  - คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

6. มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25  ของชุด
วิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

25 % [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  - ส านักทะเบียน
และวัดผล ให้ข้อมูล
คณะกรรมการ 
บริหารชุดวิชา 
(คบ.ช.) (ระดับ
ปริญญาตรี)  
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงานป ี

ค าอธิบายหรือ 
หลักฐานอ้างอิง 

ผู้รับผิดชอบ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปีที่แล้ว 

มี [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  -คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

จ านวนอาจารย์
ใหม่ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  - สาขาวิชา 
- กองการ
เจ้าหน้าที่ 
- ฝ่ายพัฒนา
คณาจารย์ ส านัก
วิชาการ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

100 % [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  - สาขาวิชา 
- ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
- ส านัก
คอมพิวเตอร์ 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
- ฝ่ายพัฒนา
คณาจารย์ 
ส านักวิชาการ 

10. จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

ไม่น้อยกว่า 50 
% 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  - สาขาวิชา 
- กองการ
เจ้าหน้าที่ 
- ส านัก
คอมพิวเตอร์ 
- ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
- ฝ่ายพัฒนา
คณาจารย์ ส านัก
วิชาการ 

11. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
 

ไม่น้อยกว่า 3.5 
จาก 5.0 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  - ส านัก
บัณฑิตศึกษา 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- ฝ่าย
ประสบการณ์
วิชาชีพ ส านัก
วิชาการ 

12. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

ไม่น้อยกว่า 3.5 
จาก 5.0 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  - สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงานป ี

ค าอธิบายหรือ 
หลักฐานอ้างอิง 

ผู้รับผิดชอบ 

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 
13.  [คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]   
14.  [คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]   
15.  [คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]   
สรุปผลการประเมิน (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายจ านวน [คลิกพิมพ์]  ตัวบ่งชี้ จากจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด [คลิกพิมพ์] คิดเป็น
ร้อยละ [คลิกพิมพ์]  ได้คะแนน [คลิกพิมพ์]  

 
หมวดที ่7   คุณภาพของการสอน 

 
1. การประเมินชุดวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน [ข้อมูลจากมคอ.5 หรือ มคอ.6 (ถ้ามี) ของแต่ละชุดวิชา 
หมวดที่ 5 ข้อ 1] (คบ.ช. รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

1.1  ชุดวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ระบุรหัสและชื่อชุดวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น ประเมินโดย

นักศึกษา เป็นต้น และแผนปฏิบัติการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

รหัสและชื่อชุดวิชา 
ที่เปิดสอน 

การประเมิน 
จากนักศึกษา 

การประเมินคุณภาพการสอน
วิธีอื่นๆ (ระบุ) 

แผนการปรับปรุง 

[คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]   

[คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]   

[คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]   

[คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]   

 
1.2  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม (ข้อมูลจากมคอ.5 หรือ มคอ.6 (ถ้ามี) ของแต่ละชุดวิชา) 
ชุดวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชา [ระบุชื่อสาขาวิชา] มีทั้งสิ้น [คลิกพิมพ์]  ชุดวิชา มีการประเมินผลจาก

นักศึกษาจ านวน [คลิกพิมพ์] ชุดวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ [คลิกพิมพ์]  
(คะแนนอยู่ในช่วง [คลิกพิมพ์] ) 

 
2.  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน (ข้อมูลจากมคอ.5 หรอื มคอ.6 (ถ้ามี)  ของแต่ละชุดวิชา คบ.ช. รายงาน
ข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ) 
 ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนที่ใช้ในชุดวิชาเพ่ือพัฒนาสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ที่ก าหนดในชุดวิชา ให้ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรประกอบ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการประเมินภาพรวมของการสอนจาก
ข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อน าผลมาปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนต่อไป 



179 
 

Template ป.ตรี 

 สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับ
จากแหล่งต่างๆ ต่อสัมฤทธิผลของการสอน 
และผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระหลักทั้ง 5 

ประการ 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

2.1 ทักษะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]    
2.2 ทักษะด้านความรู้  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]    
2.3 ทักษะทางปัญญา  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]    
2.4 ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]    
2.5 ทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

 [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]    
 
3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สาขาวิชากรอกข้อมูล (สาขาวิชากรอกข้อมูลของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา / 
กองการเจ้าหน้าที่ / ฝพค.กรอกข้อมูลของอาจารย์ (เพ่ิมเติม) และบุคลากรสายสนับสนุน) 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี    ไม่มี             
จ านวนอาจารย์ใหม่ [คลิกพิมพ์] คน 
จ านวนอาจารย์ใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ  [คลิกพิมพ์]  คน 

สรุปสาระส าคัญในการด าเนนิการ 

 
สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้
แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
   
   
 

4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน [สาขาวิชากรอกข้อมูลเฉพาะของ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา และกองการเจ้าหน้าที่ / ส.คอมฯ / ส.เทคโนฯ / ฝพค. กรอกข้อมูลของอาจารย์ 
(เพ่ิมเติม) และบุคลากรสายสนับสนุน] 
 
 
 



180 
 

Template ป.ตรี 

 4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

ให้ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯ จัดหรือหน่วยอื่นที่ไม่ใช่สถาบันฯ จัดจ านวนอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

อาจารยใ์น
หลักสูตร 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
  

4.2. สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม) 

[คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที ่8   ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ  
รายงานทุกปีโดยเขียนสรุปรวบยอดจากผลการประเมินดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (มคอ.2) 
และผลการประเมินรายวิชา (มคอ.5,6) 

สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินอิสระอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
สาขาหรือสาขาวิชา (ศาสตร์) เดียวกันอย่างน้อย 1 คน ซึ่งควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับ
คณะกรรมการประเมินการศึกษาภายในของสาขาวิชา เพ่ือท าการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมินอิสระ และความเห็นของผู้ประสานงานหลักสูตร 
/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ (คณะกรรมการประเมินหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 
จากผู้ประเมินอิสระ 

ความเห็นของประธาน / ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
  
  
 
2. การน าไปด าเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
[คลิกพิมพ์]  
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หมวดที ่9   แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  
(คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

1.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา   

แผนด าเนินการ 
วันสิ้นสุดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  ส าเร็จ  
   ไม่ส าเร็จ  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  ส าเร็จ  
   ไม่ส าเร็จ  
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จ 
[คลิกพิมพ์]  
 
2.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 2.1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต ชุดวิชาแกน  ชุดวิชาเลือกฯ) 
[คลิกพิมพ์]  
2.2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในชุดวิชาการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลชุดวิชาฯ)  
[คลิกพิมพ์]  
 
2.3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    
[คลิกพิมพ์]  

 
3. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  [คลิกพิมพ์]  
 (ระบุแผนปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ) 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ล าดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลายเซ็น วันที่รายงาน 
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Template ป.ตรี 

ประธานบริหารหลักสูตร   
 
 

(...................................................................) 
ประธานบริหารหลักสูตร 

วันที่รายงาน...................................................... 
 
เห็นชอบโดย (คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา)  โดยต้องเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  
ในการประชุมครั้งที่ …/….. วันที่………………………ก่อนที่ประธานคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาลงนาม 
 
 
 

(...................................................................) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 

วันที่รายงาน...................................................... 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส าเนารายงานชุดวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

1. ตัวอย่าง Template มคอ.3 
การจัดท ารายละเอียดของชุดวิชา ระดับปรญิญาตรี 

2. ตัวอย่าง Template มคอ.5 
รายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 

1. ตัวอย่าง Template มคอ.3 
การจัดท ารายละเอียดของชุดวิชา ระดับปริญญาตรี 



 



แบบฟอร์มนี้ปรับปรุงจากตัวอย่าง มคอ. 3 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2552 

 

แบบฟอร์มการจัดท ารายละเอียดของชุดวิชาระดับปริญญาตรี  (มคอ.3/1)  *  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สาขาวิชา     พิมพ์ชื่อสาขาวิชา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อชุดวิชา  
พิมพ์รหัส ชื่อชุดวิชาภาษาไทย 
               ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ 

2. จ านวนหน่วยกิต   
6 หน่วยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของชุดวิชา 
พิมพ์ชื่อหลักสูตรและประเภทของชุดวิชา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชาและอาจารย์ผู้สอน  (ผู้เขียนหน่วย) 
พิมพ์รายชื่อ 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา (ป. ตรี) รวมกรรมการด้านวัดผลการศึกษา และกรรมการด้ าน
เทคโนโลยีการศึกษา  
 

5. อาจารย์สอนเสริม (ถ้ามี) 
………………… ฯลฯ 

6. ภาคการศึกษาที่เปิดสอนชุดวิชา 
พิมพ์ภาคการศึกษาท่ี..... 

7. ชุดวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี (ถ้ามี พิมพ์ชื่อชุดวิชา) 

8. ชุดวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี  (ถ้ามี พิมพ์ชื่อชุดวิชา) 

9. สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยใช้ระบบการสอนทางไกลโดยไม่มีชั้นเรียน  นักศึกษาเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียน

ตามปกติ นักศึกษาสามารถเรียนได้ที่บ้านจากสื่อประสมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ แต่อาจไปใช้ชั้นเรียนของสถาบันอ่ืนเพ่ือ
การถ่ายทอดความรู้เป็นครั้งคราว  
10. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของชุดวิชา 

จัดท าครั้งแรก พ.ศ. 25.......  และปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 25......  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของชุดวิชา   พิมพ์วัตถุประสงค์ท่ีอยู่ในเอกสารการสอนชุดวิชา 
           เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงชุดวิชา                    
            เพ่ือให้นักศึกษา.................................................................................................................................................     
....………………………………………………………………………………………….......................................... 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายชุดวิชา  
พิมพ์ค าอธิบายชุดวิชา………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ศึกษาจากสื่อ
สิ่งพิมพ์/สื่อเสริมที่
มหาวิทยาลัยจัดให้) 

สอนเสริม 

(ถา้มี) 
 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ถ้ามี) 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 

   ศึกษาด้วยตนเอง
หน่วยละ 12 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์   

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ เช่น ผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชา  
โทรศัพท์  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  จดหมาย  และมาพบด้วยตนเอง   ฯ ตามความต้องการของนักศึกษา    
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา (ให้ระบุคณุธรรม จริยธรรม พ้ืนฐานที่แสดงความเป็นนักศึกษา มสธ. หาก 
     ต้องการพัฒนาเฉพาะด้านให้ระบุเพ่ิมเติม) 

 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถด าเนินชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีดังนี ้
 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของบัณฑิต ได้แก่ 

               1.1.1   การเคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ   
               1.1.2   ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  
               1.1.3   ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและวิชาชีพ 
               1.1.4   การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
              คุณธรรม  จริยธรรมตามวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา (สาขาวิชาเพิ่มเติมตามจรรยาบรรณวิชาชีพของแต่
ละสาขาวิชา) 

- มีความตระหนักในความส าคัญของบทบาทหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน เช่น 

1.2.1  มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น การปฏิบัติ 
  ตามแผนการสอน การเข้าห้องสอบ การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาตามก าหนด การเข้ารับการสอน 
  เสริม และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
1.2.2  มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไว้ ในเนื้อหาสาระของเอกสารการสอน/กิจกรรมในชุดวิชาที่เป็น 

    ชุดฝึกปฏิบัติ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะต่าง ๆ 
 1.2.3  มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไว้ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมชมรมนักศึกษา และ 
                   กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

1.3 วิธีการประเมินผล เช่น 
1.3.1   ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการด าเนินการตามกระบวนการเรียนการสอนและการปฏิบัติ 
 ตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการสังเกต ข้อมูลสถิติ รายงานผลการประเมิน
 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 
1.3.2   ประเมินจากคะแนนความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมที่บรรจุในเนื้อหาของเอกสาร 
 การสอน ซึ่งเป็นการประเมินพ้ืนฐานความรู้ที่ถูกต้องอันน าไปสู่การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.3.3   ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การปลูกป่า การบริจาคโลหิต ท า 
 ประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือเสียสละ การยกย่องศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่ท าความดี เป็นต้น 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
              มีความรู้เกี่ยวกับ  พิมพ์โดย  Copy จากค าอธิบายชุดวิชา........................................................................  

2.2 วิธีการสอน  
                  นักศึกษาต้องศึกษาจากเอกสารการสอนชุดวิชา.....พิมพ์และชื่อรหัสชุดวิชา............  ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
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2.3 วิธีการประเมินผล 
 2.3.1  ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2.3.2  ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 
 2.3.3  ประเมินผลจากการสอบประจ าภาคการศึกษา ฯลฯ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
              นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาควบคู่ไปกับความรู้และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถ 
              ประกอบอาชีพ/วิชาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ โดยนักศึกษาจะมีคุณสมบัติที่เป็นทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

3.1.1 มีทักษะในการสืบค้น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศ  
และสรุปประเด็นต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาได้ 

3.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  และทักษะในการตัดสินใจ  
3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีทักษะที่จ าเป็นตามวิชาชีพที่หลักสูตรก าหนด  
3.1.4 มีทักษะที่มีความเฉพาะในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติและเสนอแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ(ถ้ามี)  
 

3.2 วิธีการสอน  
              3.2.1     การใช้กรณีศึกษา/กิจกรรมทั้งในและนอกเอกสารการสอนที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
              3.2.2     การฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาในระหว่างการจัดฝึกอบรม 
 

3.3 วิธีการประเมินผล 
           การประเมินตามสภาพจริง โดยการสอบ การสังเกตในระหว่างการท ากิจกรรม การพูดคุยสัมภาษณ์ 
การตรวจผลงานจากการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การน าเสนอหรือการรายงานผลงาน การท ากิจกรรมฝึก
ทักษะ เสริมทักษะ การเข้าอบรมประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (เฉพาะชุดวิชาที่มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์) 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

4.1.1 มีความสามารถในการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมท างานที่ดี เพ่ือเอ้ืออ านวยให้การแก้ปัญหาตาม  
สถานการณ์ต่าง ๆ มีความราบรื่นและรวดเร็ว มีทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการประสานงานกับ
บุคคลและกลุ่มในระดับต่าง ๆ ได้ 

4.1.2 มีความคิดริเริ่มในการน าเสนอประเด็นและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง 
       4.2 วิธีการสอน  
                           การสอนผ่านสื่อ  สอดแทรกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบใน 
              เนื้อหาวิชาหรือสื่ออ่ืนๆ ที่ใช้ในการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ในกรณีที่เป็นชุดวิชาฝึกปฏิบัติหรือ                  
              ประสบการณ์วิชาชีพให้ใช้บทบาทสมมุติ  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ทักษะการคิดแก้ปัญหาในกิจกรรมการ 
              ฝึกอบรม และในกิจกรรมของชมรมนักศึกษา 
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4.3 วิธีการประเมินผล   
                     ประเมินผลโดยการทดสอบความรู้ด้วยการสอบปลายภาค การประเมินผลตนเองก่อนเรียนและ

หลังเรียน การท ากิจกรรมท้ายเรื่อง การสังเกตในระหว่างการท ากิจกรรม การพูดคุยสัมภาษณ์ การปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาและสังเกตพฤติกรรมในกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้  เพื่อสังเกตภาวะผู้น า  การมีส่วนร่วมในกลุ่ม  
ความคิดริเริ่ม ความรับผิดชอบ  การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (เฉพาะชุดวิชา) 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.1.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเลือกและประยุกต์ 

เทคนิควิธีทางสถิติและคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแปลความหมาย และ 

การน าเสนอข้อมูลได้ 
5.1.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบและสื่อในการน าเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง 
5.2 วิธีการสอน  

            5.2.1  สอดแทรกข้อมูล  ตัวเลขในเนื้อหาวิชาต่างๆ  รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาที่กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ 
  ของทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสภาพปัจจุบัน 
            5.2.2  เพ่ิมตัวอย่างข้อมูลตัวเลขในการฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลและแปล 
  ความหมายเพ่ือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
            5.2.3  เพ่ิมกิจกรรมการฝึกทักษะ  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ในชุดวิชาที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  เช่น  ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะต่างๆ หรือ 
  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
            5.2.4  สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์ เช่น กระดานสนทนา 
  เป็นต้น 
5.2 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ประเมินผลโดยการทดสอบความรู้ด้วยการสอบปลายภาค แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
  หลังเรียน กิจกรรมท้ายเรื่อง ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การแปล การตีความหมายข้อมูล 
5.3.2 ประเมินโดยการสังเกตจากการท ากิจกรรมการฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร   

                     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชุดวิชาที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
5.3.2 ประเมินจากจ านวนและระยะเวลาการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บทเรียน กระดานสนทนา 

  e-learning) และการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสื่อสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์ (ถ้ามี) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)  
 ก าหนดให้นักศึกษาท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  ศึกษาเอกสารการสอน   ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมายในเอกสารการสอน  ชม และ/หรือ ฟังจากสื่อการสอนประจ าหน่วยการสอน หรือสื่อการสอนประจ าชุดวิชา  
และท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน   
 ก าหนดให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ประกอบด้วย เอกสารการสอน  แบบฝึกปฏิบัติ 
รายการวิทยุโทรทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง วีซีดี / ดีวีดีประจ าชุดวิชา  ฯลฯ 
 
2. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
สื่อที่ใช้เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ผู้สอน 

(ผู้เขียนหน่วย) 
1 
 

หน่วยที่ 1   
    ตอนที่ 1.1   
    ตอนที่ 1.2   
    ตอนที่ 1.3   
    ตอนที่ 1.4  
    ตอนที่ 1.5    

   
 

   

2 หน่วยที่ 2   
   ตอนที่ 2.1   
   ตอนที่ 2.2   
   ตอนที่ 2.3 
   ตอนที่ 2.4   
   ตอนที่ 2.5     

    

3 หน่วยที่ 3   
   ตอนที่ 3.1   
   ตอนที่ 3.2   
   ตอนที่ 3.3   
   ตอนที่ 3.4   
   ตอนที่ 3.5   

    

4 หน่วยที่ 4   
   ตอนที่ 4.1   
   ตอนที่ 4.2   
   ตอนที่ 4.3   
   ตอนที่ 4.4 
   ตอนที่ 4.5 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

สื่อที่ใช้เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ผู้สอน 
(ผู้เขียนหน่วย) 

5 หน่วยที่ 5  
   ตอนที่ 5.1   
   ตอนที่ 5.2   
   ตอนที่ 5.3   
   ตอนที่ 5.4   
   ตอนที่ 5.5 

    
 

6 หน่วยที่ 6   
   ตอนที่ 6.1   
   ตอนที่ 6.2   
   ตอนที่ 6.3   
   ตอนที่ 6.4 
   ตอนที่ 6.5 

    

7 หน่วยที่ 7   
   ตอนที่ 7.1   
   ตอนที่ 7.2   
   ตอนที่ 7.3   
   ตอนที่ 7.4   
   ตอนที่ 7.5 

    

8 หน่วยที่ 8   
   ตอนที่ 8.1   
   ตอนที่ 8.2   
   ตอนที่ 8.3   
   ตอนที่ 8.4   
   ตอนที่ 8.5   

    

9 หน่วยที่ 9   
   ตอนที่ 9.1   
   ตอนที่ 9.2   
   ตอนที่ 9.3   
   ตอนที่ 9.4   
   ตอนที่ 9.5   

    

10 หน่วยที่ 10   
   ตอนที่ 10.1   
   ตอนที่ 10.2   
   ตอนที่ 10.3   
   ตอนที่ 10.4   
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

สื่อที่ใช้เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ผู้สอน 
(ผู้เขียนหน่วย) 

   ตอนที่ 10.5 
11 หน่วยที่ 11   

   ตอนที่ 11.1   
   ตอนที่ 11.2   
   ตอนที่ 11.3   
   ตอนที่ 11.4   
   ตอนที่ 11.5 

    
 

12 หน่วยที่ 12   
   ตอนที่ 12.1    
   ตอนที่ 12.2   
   ตอนที่ 12.3   
   ตอนที่ 12.4 
   ตอนที่ 12.5 

   

13 หน่วยที่ 13  
   ตอนที่ 13.1   
   ตอนที่ 13.2   
   ตอนที่ 13.3   
   ตอนที่ 13.4   
   ตอนที่ 13.5   

    
 

14 หน่วยที่ 14   
   ตอนที่ 14.1    
   ตอนที่ 14.2   
   ตอนที่ 14.3   
   ตอนที่ 14.4 
   ตอนที่ 14.5 

    

15 หน่วยที่ 15   
   ตอนที่ 15.1   
   ตอนที่ 15.2   
   ตอนที่ 15.3   
   ตอนที่ 15.4   
   ตอนที่ 15.5 

    

16 สอบปลายภาค 3   
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3.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน  
(ระบุวิธีที่ใช้จริง) 

สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของกาประเมินผล 
(ระบุตามสัดส่วนจริง) 

1  ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ า
ภาคการศึกษา/ การท ากิจกรรม
ประจ าชุดวิชา/การฝึกปฏิบัติ  ฯลฯ 
 

สัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนตุลาคม (ภาค
การศึกษาท่ี 1) 
และเดือนเมษายน
(ภาคการศึกษาที่ 2) 

  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
เอกสารการสอนชุดวิชา  พิมพ์รหัสและชื่อชุดวิชา 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ไม่มี (ถ้ามี พิมพ์ชื่อเอกสาร / ข้อมูล) 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
3.1  รายชื่อต ารา หนงัสือ เอกสารทางวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังปรากฏในบรรณานุกรมท้ายหน่วย 

การสอนแต่ละหน่วย 
3.2 วารสาร  ได้แก่....................................................................................................... ............................................ 
3.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซด์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในเอกสารการสอนชุดวิชา เช่น  wikipedia  ค าอธิบายศัพท์

.............................................................................................................................. ...............................................  
3.4 แผ่นซีดี  ดีวีดี  วีซีดี ได้แก่

............................................................................................................................. ....................... 
3.5 ........................................................ ............................................................................................ฯลฯ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของชุดวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของชุดวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในชุดวิชานี้ จัดท าโดยนักศึกษา  

 1.  ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2.  ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน   
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
1.  พิจารณาผลการสอบผ่านของนักศึกษา โดยให้ระบุวิธีแก้ไขปัญหาหรือแนวทางเพ่ิมเติม  

 2.  ประเมินการสอนจากจดหมาย ค าร้อง หรือค าถามในกระดานสนทนาของนักศึกษา 
 3.  ประเมินจากการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา              
 4..................................................................................................................  
 5..................................................................................................................ฯลฯ 

3. การปรับปรุงการสอน  
       1.  จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 ได้มีการปรับปรุงการสอน โดยการรวบรวมข้อมูลเพ่ือพิจารณาจัดท า

เอกสารการสอนเพ่ิมเติม (Supplement) หรือปรับปรุงเอกสารการสอน หรือจัดท าสื่อเพ่ิมเติม ฯลฯ 
       2.................................................................................................................. 
       3.............................................................. .................................................... 
       4..................................................................................................................  
       5........................................................................ ..........................................ฯลฯ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในชุดวิชา 
           1.  ในระหว่างกระบวนการสอนชุดวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการเรียนรู้โดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร/คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา และหาแนวทางแก้ไข 

 2.................................................................................................................. 
 3..................................................................................................................  
 4.................................................................................................................. 

 5..................................................................................................................ฯลฯ  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของชุดวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลชุดวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดชุดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

1.  ปรับปรุงชุดวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 2.................................................................................................................. 
 3..................................................................................................................  
 4..................................... ............................................................................. 

 5..................................................................................................................ฯลฯ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตัวอย่าง Template มคอ.5 
รายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา 

 
 
 
 
 
 
 



 



แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา (มคอ.5)  *  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สาขาวิชา พิมพ์ชื่อสาขาวิชา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อชุดวิชา  
พิมพ์รหัสชุดวิชา 
ชื่อชุดวิชา...(ภาษาไทย)   (ภาษาอังกฤษ)...... 

2. ชุดวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี (ถ้ามี พิมพ์ชื่อชุดวิชา) 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชาและอาจารย์ผู้สอน  (ผู้เขียนหน่วย) 
พิมพ์รายชื่อ 
1. คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา (ป. ตรี) รวมกรรมการด้านวัดผลการศึกษา และกรรมการด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา หรือ คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา  (ป. โท)  รวมกรรมการด้าน
ออกแบบระบบการสอน   

2. คณะกรรมการบริหารชุดวิชาระดับปริญญาตรี (ถ้ามี) 
4. อาจารย์สอนเสริม (ถ้ามี)   
            พิมพ์รายชื่อ.................... 
5. ภาคการศึกษาที่เปิดสอนชุดวิชา 

พิมพ์ภาคการศึกษาท่ี........................ 
6. สถานที่เรียน   

 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการสอนทางไกลโดยไม่มีชั้นเรียน  นักศึกษาเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาเข้า
ชั้นเรียนตามปกติ นักศึกษาสามารถเรียนได้ที่บ้านจากสื่อประสมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ แต่อาจไปอาศัยชั้นเรียน
ของสถาบันอื่นเพ่ือการถ่ายทอดความรู้เป็นครั้งคราวได้ 
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ผนวก ข_templateการรายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา (มคอ.5) (หมวดที่ 1-6) 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของชุดวิชาในระบบทางไกล 

1.  ข้อมูลพื้นฐาน 
    เนื่องจาก เป็นการศึกษาระบบทางไกล นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองจากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดให้              
    การจัดการเรียนการสอนก าหนดไว้ ดังนี้ 
    1.  ให้นักศึกษาเรยีนหน่วยการสอนละ 12 หรือ 15 ชั่วโมง/สัปดาห์  
    2.  อาจารย์มีภาระงานการสอนไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์  นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในฐานะ
อาจารย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของชุดวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
          2.1  วางแผนการเปิดสอน ตรวจสอบ ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหาในสื่อการสอนทุก
ประเภทที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานั้น รวมทั้งจัดท าเอกสารชุดวิชาเพ่ิมเติม ในกรณีที่เห็นว่ามีความจ าเป็น 
          2.2  วางแผนและก าหนดอาจารย์สอนเสริม ตลอดจนการพบนักศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
          2.3  วางแผนการวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวางผังข้อสอบ การได้มาซึ่งข้อสอบ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ ทั้งข้อสอบแบบปรนัย และแบบอัตนัย การตรวจข้อสอบอัตนัยและการ
ตรวจสอบมาตรฐานของการตรวจข้อสอบอัตนัย 
          2.4  จัดท าคู่มือการเรียนและผลิตสื่อเสริมอ่ืนที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกล 
          2.5  หน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา อาทิ จัดให้มีการประชุม สัมมนา อภิปราย หรืออบรมทาง
วิชาการ 
          2.6  เสนอรายงานผลการด าเนินการตาม 2.1-2.5 ต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา เพื่อพิจารณา
เสนอสภาวิชาการ  

 
2. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอนหากมี 
ความแตกต่างกันเกิน 25% 

หน่วยที่ 1   พิมพ์ชื่อหน่วยการสอน   สอนครบถ้วนตามแผนการ
สอน 

หน่วยที่ 2    
หน่วยที่ 3       
หน่วยที่ 4       
หน่วยที่ 5       
หน่วยที่ 6       
หน่วยที่ 7      
หน่วยที่ 8       
หน่วยที่ 9       
หน่วยที่ 10       
หน่วยที่ 11    
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ผนวก ข_templateการรายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา (มคอ.5) (หมวดที่ 1-6) 

หน่วยที่ 12    
หน่วยที่ 13      
หน่วยที่ 14     
หน่วยที่ 15     
หมายเหตุ    ถ้ามีการสอนเสริมให้ระบุจ านวนชั่วโมงท่ีสอนด้วย 
3. หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  (ถ้ามี) 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของการสอนที่ไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

 

   
   
   
4. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบไุว้ในรายละเอียดของชุดวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ก าหนดใน 
รายละเอียดชุดวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  
(ถ้าม)ี  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม     
ความรู้     
ทักษะทางปัญญา     

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

    

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

    

5.  ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ผนวก ข_templateการรายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา (มคอ.5) (หมวดที่ 1-6) 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของชุดวิชา 

1.  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน          ……..  คน 
2.  จ านวนนักศึกษาคงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา          .......   คน 
3.  จ านวนนักศึกษาที่ถอน (w) การลงทะเบียน          …..…  คน 
*หมายเหตุ*ลงข้อมูลโดยส านักทะเบียนและวัดผล 
 
4. การกระจายของระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

NA 
 (รอผลสอบ) 

  

I  
(ไม่สมบูรณ์) 

  

H 
(เกียรตินิยม) 

  

S 
(ผ่าน) 

  

U 
(ไม่ผ่าน) 

  

 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
     ไม่มี / ถ้ามี (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของชุดวิชา 
     6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
..........................................................................................  .............................................................................. 
    6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
..........................................................................................  .............................................................................. 
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ผนวก ข_templateการรายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา (มคอ.5) (หมวดที่ 1-6) 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ปริญญาตรี 
     -  คณะกรรมการตัดสินผลสอบ 
     -  คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาน าผลการประเมิน
มาพิจารณาในกรณีท่ีผลผิดปกติ 
     -  คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

 
 
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาพิจารณาปรับปรุง 

ปริญญาโท 
    -  คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
    -  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
    -  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. 
    -  คณะกรรมการตัดสินผลสอบ 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาพิจารณา
ด าเนินการปรับปรุง 
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ผนวก ข_templateการรายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา (มคอ.5) (หมวดที่ 1-6) 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ปัญหาด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน 

และสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

.......................................................................................... .............................................................................. 
 

2. ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (สาขาวิชา)-การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรเพื่อการบริหารงาน
วิชาการ 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร  (ถ้ามี) ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
..........................................................................................  .............................................................................. 
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ผนวก ข_templateการรายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา (มคอ.5) (หมวดที่ 1-6) 

หมวดที่ 5 การประเมนิชุดวิชา 

1. ผลการประเมินชุดวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
1.1  ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. ผลการประเมินชุดวิชาโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา 
เฉพาะชุดวิชาระดับปริญญาตรี เฉพาะชุดวิชาระดับปริญญาโท 

2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดย
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาและคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดย
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 2.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ 
ตามข้อ 2.1 
………………………………………………………..……………
………………………………………….. 

2.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 
2.1 
...........................................................................................
....................................................................................... 
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ผนวก ข_templateการรายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา (มคอ.5) (หมวดที่ 1-6) 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา
ครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาค/ปีการศึกษา 
ครั้งที่ผา่นมา 

ผลการด าเนินการ 
 

..........................................................................................  .............................................................................. 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงชุดวิชา 
................................................................................................................................................ ............................ 
 3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงชุดวิชาส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอแผนการปรับปรุง 
 

ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

........................................................... ........................................................... ............................................... 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
...................................................................................... .......................................................................................  

 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………………………. 
      (.................................................................) 

                อาจารย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชา / ผู้รายงาน 
                วันที่........เดือน..................พ.ศ............... 



 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตัวอย่าง มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  



 



 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 



 



ที่ปรึกษา :  
 - รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช  รติโอฬาร ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
 - รองศาสตราจารย์สุนา  สุทธิเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสาขาวิชา 
  วิทยาการจัดการ 
 - รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  โพธิ์ดี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  และสหกรณ์ 
  
 
 

จัดท าโดย : 
 - นางสาวรัชนี  พลแสน 
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